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In temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul
contract de prestare servicii de proiectare, intre:
intre
CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
,,ACADEMICIAN NICOLAE CAJAL" cu sediul in Bucuresti str Maximilian Popper, nr.17,
, Trezoreria sectorului 3 ,
sector 3, CUI 28831450, Cont
reprezentata legal prin Cerasela Maria MACIUCA in calitate de DIRECTOR, in calitate de
achizitor, pe de o parte
�i
inregistrata la
AQUA QUEEN S.R.L., cu sediul
si cont nr.
, avand cod fiscal
Registrul Come1tului sub nr.
deschis la Trezorerie sector 3, in calitate de furnizor reprezentata
in calitate de furnizor, pe de alta parte.
prin
2. DefiniJii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
1. contract - reprezinta prezentul contract �i toate Anexele sale.
2. achizitor # furnizor - pa11ile contractante, a�a cum sunt acestea numite 1n prezentul
contract;
3. preJul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, 1n baza contractului,
pentru indeplinirea integrala �i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin
contract;
4.produse - apa naturala plata , produsa si ambalata de furnizor
5. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transpmtul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta
tehnica in perioada de garantie, �i orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului
prin contract;
6. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci
cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora �i esentiala a
componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.
7. destinaJie finalii - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
8. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2000 - Camera
Internationala de Comert (CIC).
9.forJa majorii - 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, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta 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;
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24.1 - (1) Orice comunicare 1ntre paqi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sii
fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie imegistrat atat in momentul transmiterii cat �i in momentul
pnm1m.
24.2 - Comunicarile intre pa.qi se pot face �i prin telefon, telegramii, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
25. Legea aplicabila contractului
25 .1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Para.tile au inteles sa incheie azi ..................................... prezentul contract in doua
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
FURNIZOR,
AQUA QUEEN SRL

DIREG-TOR
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AVIZAT PENTRU LEGALITA
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