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CONTRACT DE ACHIZITIE STINGATOARE  

Nr. 997 din 04.09.2020 
 
 

1 .Partile contractante 
  
În temeiul art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, a art. 43 alin (1) și (5) 

din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice s-a încheiat prezentul contract de servicii, 
 

între 

 
A.      GRADINITA NR.160 cu sediul în Bucuresi, Aleea Perisoru nr.9, Sector 3 cod 

fiscal: 4400921, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ...................................., având cont 

IBAN RO04TREZ24A650301200530X deschis la Trezoreria Sectore 3, reprezentată prin 

MAMALIGAN MARIA CRISTINA, in calitate de director si MILITARU SILVIA, in calitate de 

contabil, denumită în continuare Beneficiar 

 
si 

 

B.       S. QUALITY SAFETY SERVICES SRL  având sediul în Str. Almasu Mare nr. 4, 

bl. 11, sc. 3, et. 3, ap. 56, sector 4, Bucureşti Tel:0314013228; înregistrată la Oficiul National al 

Registrului Comerţului sub nr. J40/2067/2013, C.I.F. RO31294267, având cont curent la BCR, 

cod IBAN RO88RNCB0077153595770001; CONT IBAN : RO18TREZ7045069XXX012882 

Trezorerie, sector 4, reprezentată prin d-nul. GABRIEL TUDORICĂ, în calitate de 

Administrator, denumită în continuare Prestator 

 

 

2. Definiţii  

 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) Achizitor  şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c) Preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, 

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

d) Servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;  

e) Produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse 

în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza 

aferent serviciilor prestate conform contractului; 

f) Forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 

greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea 

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 

orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 

enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
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asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 

costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

g) Zi - zi calendaristică; An - 365 de zile. 

 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

3.1. Obiectul contractului consta in prestarea de: ACHIZITIE STINGATOARE INCENDIU 

NOI 

4. PRETUL CONTRACTULUI 

 

 4.1. Pretul contractului platibil Prestatorului de către Beneficiar, este de : 

Nr. 

crt. 
Denumire produs Cantitate  

Pret 

unitar 

fara 

TVA 

Total fara 

TVA 

Total 

TVA 

Total cu 

TVA 

1 Extinctor tip P6 15 70 1050 199.5 1249.50 

2 Extinctor tip G2 5 100 500 95 595 

TOTAL GENERAL  1550 294.5 1844.5 

 

    4.3. Pretul este ferm si nu va fi modificat pe toata durata contractului. 

  

5. DURATA CONTRACTULUI 

 

5.1. Durata prezentului contract: 31.12.2020 

 

6. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 

6.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute la art. 3.1, de mai sus, cu 

profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si la standardele şi 

performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexa nr. 1 la contract. 

6.2 Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare si 

structura prezentate în propunerea tehnică. 

6.3  Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele 

umane,  materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură 

provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării 

acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

6.4 Prestatorul este responsabil pentru execuţia corespunzătoare a serviciilor si în 

conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa 

tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit 

pe toată durata contractului. 

6.5 Prestatorul se obliga sa respecte legislaţia de securitatea muncii, in domeniul prevenirii 

si stingerii incendiilor si protectia mediului precum si prevederile convenţiilor încheiate in acest 

sens la perfectarea contractului. 

6.6 Prestatorul este răspunzător pentru acţiunile angajaţilor săi şi se obligă să plătescă 

Beneficiarului daunele-interese corespunzătoare, în eventualitatea producerii unui prejudiciu 

de către aceştia, pe parcursul derulării prezentului contract. 
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7. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

 

7.1  Beneficiarul se obliga sa plateasca preţul convenit si in conformitate cu obligaţiile 

asumate in prezentul contract pentru serviciile prestate. 

7.2 Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi (altele decât 

cele care sunt in sarcina Prestatorului, conform art. 6.3 de mai sus) şi/sau informaţii pe care 

acesta le-a cerut şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului, in masura in care 

acest lucru nu contravine unor reglementari legale specifice sau unor norme interne relevante 

ale Beneficiarul. 

7.3 Sa asigure accesul în locaţii pentru echipele Prestatorului, la datele şi orele stabilite de 

comun acord. 

7.4 Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

7.5 Beneficiarul se obligă să plătească preţul către Prestator în termenul convenit de la 

primirea facturii. 

7.6 Sa nu angajeze personalul Prestatorului in orice alte activitati care nu au legătură cu 

obiectul prezentului contract. 

 

8. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

 

8.1.  Contravaloarea serviciilor prestate va fi realizata in termen de 15 zile de la data primirii 

facturii. 

 

 9. GARANŢIE 

 

 9.1. Prestatorul garanteaza ca serviciile prestate sunt efectuate cu profesionalism si in 

conformitate cu prevederile actelor normative si legislative in vigoare. 

 9.2. Daca in perioada de prestare a serviciilor se constata deficiente datorate activitatii 

Prestatorului, Beneficiarul notifica in scris Prestatorului deficientele constatate. 

 9.3. In maxim 10 zile de la notificare, Prestatorul se obliga sa remedieze deficientele 

notificate, fara cheltuieli suplimentare din partea Beneficiarului. 

 

10. INCETAREA CONTRACTULUI 

 

 10.1. Incetarea contractului se face prin ajungerea la termen, in condiţiile specificate la 

cap. 5 din prezentul contract. 

 10.2. Oricare dintre parti are dreptul sa solicite unilateral incetarea contractului cu 

acordarea unui preaviz de 10 de zile. 

 10.3. In cazul încălcării obligaţiilor esenţiale asumate de către o parte, cealalata parte va 

putea rezilia unilateral prezentul contract printr-o notificare scrisa prealabila, emisa cu cel puţin 

10 de zile in avans.  

 10.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja 

scadente între părţile contractante. 
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11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 

 11.1. Orice litigiu rezultând din sau in legătură cu prezentul Contract, inclusiv evaluarea 

prejudiciilor, încheierea, executarea si incetarea Contractului, care nu poate fi rezolvat amiabil 

de către Parti, va fi trimis spre soluţionarea instantelor de judecata competente din Bucuresti. 

 11.2. Prevederile prezentului contract şi toate informaţiile dezvăluite în baza acestuia sau 

în legătură cu acesta vor fi tratate drept confidenţiale şi astfel de prevederi nu vor fi dezvăluite 

terţilor, integral sau parţial, de către nici una dintre părţi, cu excepţia solicitărilor legale ale 

autoritatilor in drept. 

 11.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu de drept si fara punere in intarziere 

pentru toate obligaţiile determinate asumate, fără a fi necesară nici o altă formalitate şi fără 

intervenţia instanţelor judecătoreşti. 

12. FORŢA MAJORA  

 

 12.1. Forţa majoră va fi constatată de o autoritate competentă. 

 12.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

 12.3. Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore si a 

efectelor acesteia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia 

acesteia. 

 12.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 

dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

 12.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 

de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune- interese. 

13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL : 
 
         13.1. Prestatorul se obliga sa foloseasca informatiile ce contin date cu caracter presonal 
exclusiv in scopul intocmirii documentelor de Securitate si Sanatate in Munca si Prevenirea si 
Stingerea Incendiilor  si sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor la care are acces in 
conformitate cu prevederile legale de prelucrare si protectie a datelor cu caracter personal .  
         13.2. Stocarea datelor se va face numai pe durata desfasurarii activitatii in baza 

contractului de prestari servicii. 

14. DISPOZITII FINALE 

 

 14.1. Părţile declara ca au citit, au inteles si se vor conforma prevederilor prezentului 

contract de prestari servicii. 

 14.2. Beneficiarul poate solicita Prestatorului executarea si altor tipuri de lucrări sau 

servicii, conform abilitărilor detinute de acesta din urma. 

 

    15. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

15.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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Partile au inteles sa incheie astazi 04.09.2020 prezentul contract  in 3 (trei) exemplare ,cate 
nul pentru fiecare parte si unul pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti. 
 

 

                  BENEFICIAR,                                                                       PRESTATOR, 

            GRADINITA NR 160                                              QUALITY SAFETY SERVICES SRL   

                 DIRECTOR,                                                                ADMINISTRATOR, 

             MAMALIGAN MARIA CRISTINA                                        

                                                                                                             Gabriel  TUDORICA        

  CONTABIL, 

            MILITARU SILVIA 

 

 

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti 


