
CONTRACT PRESTARI SERVICII 

nr. 900 din data 27.04.2022 

1. PREAMBUL

In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizi1iile publice, a Hotararii de Guvem nr.395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizi1ie publica in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pub lice a fost incheiat 
prezentul contract de prestari de servicii 
Partile 

Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu cu sediul in Aleea Barajul Rovinari nr 1, Sector 3, 
Bucure�ti, telefon/fax: 021/3401845 cod de identificare fiscala: 32580950, reprezentat prin 
Caloian Florentina, avand functia de director, in calitate de achizitor, pe de o parte 

Si 
SC Flamingo & DANI SRL cu sediul in Bucuresti, str. Aleea Barajul Sadului, nr. 5 -

punct de lucru in Aleea Barajul Sadului nr. l - CA9, jud. Bucuresti, telefon/fax 0724897216, 
numar de inmatriculare 140/11898/2012, cod fiscal 3 0790661, cont 

RO95TREZ7035069:XXX02213 l deschis la Trezoreria sectorului 3, reprezentata prin  - 
director, in calitate de prestator, pe de alta parte. 

2. DeflniJii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - reprezinta prezentul contract �i toate Anexele sale.
b. achizitor $i prestator - partile contractante, a�a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preJul contractului - pretul platibil prestatomlui de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala �i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activita1i a caror prestare fac obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, ma�inile, utilajele, piesele de schimb �i orice alte bunuri cuprinse
in anexa/anexele la prezentul contract �i pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. for/a majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre�elii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului �i care face
imposibila executarea �i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restric1ii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa.
Nu este considerat foqa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma
singular vor include forma de plural �i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.
3.3 Clauzele �i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
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25. Legea aplicabila contractului

25 .1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Paqile au inteles sa incheie azi 27.04.2022 prezentul contract in 3 (trei) exemplare, cate unul 

pentru fiecare parte �i unul pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucure�ti. 
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Sectorul 3 al Municipiului Bucure�ti 
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