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1. În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, s a încheiat prezentul contract de servicii, între :

MUNICIPIUL BACALI, reprezentat prin PRIMAR, LUCIAN DANIEL STANCIU-VIZITEU, cu sediul pe 
strada Maraşeşti nr. 6, telefon 0234/581849, fax 0234/588757 cod fiscal R4278337, cont trezorerie 

RO71TREZ24A670503200105X în calitate de achizitor, pe de o parte 

şi 

SC OMEGA NET SRL Bacau, reprezentata prin Sava Catalin, cu functia Administrator, cu sediul în str. 
Bdul. Alexandru cel Bun, Nr. 13, Loc Bacau, telefon 0722228857, fax 037113211, înmatriculata la Registrul 
Comertului sub nr. J04/1648/2005, CUI RO17940370, cont trezorerie RO81TREZ0615069XXX003696, deschis la 
Trezoreria Municipiului Bacau, în calitate de prestator, pe de altă parte. 

2. Definiţii

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract reprezintă 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 prestatoruluii de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. 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;
e. servicii activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate . Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de 

fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale.
Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.
g. destinaţie finală locul unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 - Camera Internaţională de 

Comerţ (CIC).
i. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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
.enunciativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. zi zi calendaristică; an 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 

plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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