
I. PARTILE CONTRACTANTE

CONTRACT DE SERVICII 

Nr. 16769/12.11.2019 

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice �i ale Hotararii de Guvem nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile pub lice, 

s-a incheiat prezentul contract de prestare servicii,

intre: 

1.1. creat - CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Str. Alexandru Lahovari, Nr. 7, Sector 1, cod fiscal 4266901, cont 
nr. RO57 TREZ 7015 0l0X XX0l 1921, deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentat prin D-na Nicoleta 
Claudia Popa, in calitate de Director, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte, 
Si 

1.2. S.C. EcoQuality Services S.R.L., cu sediul social in Mun. BUCURESTI, Calea Plevnei, nr. 

r

204-206, telefon:+ 021.3177.378, fax: +40378.105.491, e-mail: office@eqserv.ro, inmatriculata la 
Registrul Comertului cu nr. 140/4095/2010, cod fiscal RO 26804360, cont nr. RO58 TREZ 7065 069X 
XX0l 1941, deschis la Trezoreria Statului, Sector 6 - Bucuresti, reprezentata legal prin
Administrator, in calitate de PRESTA TOR, pe de alta parte, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. DEFINITII

2.1 - in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a) Contract - reprezinta prezentul contract �i toate Anexele sale;
b) Achizitor # Prestator - pa_rtile contractante, �a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) pre/ul contractului - pretul platibil prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala �i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, m�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- reprezinta o imprejurare de origine extema, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila
�i inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei pa_rti, care nu se datoreaza gre�elii sau vinei acestora,
�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 enuntiativa. Nu este considerat forta
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fa.ra a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pa_rti;
g) zi- zi calendaristica; an - 365 de zile;
h) Act adiJional: document ce modifica termenii �i conditiile contractului de servicii.

III. INTERPRETAREA CONTRACTULUI
3.1. 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 calepdar�tice daca nu se specifica in 
mod diferit. 
3.3. Clauzele �i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregriliontract. 

) , .:,l,  
(

1 

 



IV. OBIECTUL CONTRACTULUI 

4.1. Prin prezentul act, Prestatorul se obliga sa presteze in folosul Achizitorului, servicii de tratare si
eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (cod CPV: 90513000-6), ce constau in servicii de
colectare, transport ADR, tratare si eliminare ape reziduale si uleiuri, rezultate in urma evenimentului
"Targul de Craciun Bucuresti", Editia 2019, astfel cum s-a stabilit de comun acord de partile contractante,
in conformitate cu oferta financiara nr. 16678/11.11.2019, transmisa la anuntul de atribuire in SEAP nr.
DA24339045, ce fac parte integranta din prezentul contract. 
4.2. Recipientele (bidoanele) de colectare reziduri, vor fi puse la dispozitie de catre Prestator, in data de
28.11.2019, in locatia de desfasurare a evenimentului, iar colectarea se va face in zilele de 28, 29,
30.11.2019, 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, respectiv 26.12.2019, in intervalul
orar 23.30 - 01.00, astfel cum s-a stabilit de comun acord de partile contractante. 
4.3. Reziduurile supuse colectarii, mai sus mentionate, se refera la REZIDUURILE definite in H. G.
856/2002, respectiv: Amestecuri de grasimi (cod deseu 19 08 09) si Apa uzata. 
4.4. Reziduurile preluate vor fi insotite de urmatoarele documente:

A viz de insotire; 
- Fisa de siguranta transport rutier ADR;

Formular de expeditie/transport; 
4.5. Colectarea reziduurilor specificate la punctul 4.3 al prezentului contract se realizeaza de catre
PRESTATOR la punctul de lucru al Achizitorului (Piata Constitutiei din Bucuresti) �i se va efectua prin
transvazarea reziduurilor din recipientele Achizitorului in recipientele Prestatorului, sau prin inlocuirea
recipientului plin, cu unul go!. 
4.6. Toate mijloacele auto cu care se va efectua transportul de catre Prestator, sunt autorizate ADR. 
4.7. Serviciile sus mentionate sunt achizitonate cu ocazia organizarii de catre Primaria Municipiului
Bucuresti prin crea+- Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, a evenimentului
"Targul de Craciun Bucuresti", Editia 2019, in perioada 28.11.2019- 26.12.2019, in intervalul orar 11.00-
22.30, in Piata Constitutiei din Bucuresti. 

V. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract este valabil incepand cu data semnarii sale si pana eel tarziu in data finalizarii
tuturor obligatiilor contractuale ce decurg din executarea sa. 
5.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte de la data indeplinirii, de catre ambele parti
contractante, a obligatiilor care le revin conform contractului. 

VI. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele contractului sunt: 
a) documente aferente procedurii de achizitie publica - anexate;
b) oferta financiara nr. 16678/11.11.2019 - anexata; 
c) documente justificative Prestator.

VII. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA
7.1. Pretul convenit pentru indeplinirea serviciilor sus mentionate, astfel cum sunt enumerate in oferta
financiara nr. 16678/11.11.2019, atasata, este de 65.000 Lei, respectiv 77.350 Lei, cu TVA inclus. Pretul
contractului este ferm si final. 
b) Angajarea creditelor bugetare se va realiza astfel: 38.675 Lei, cu TVA inclus, din bugetul aprobat pe
anul 2019 si 38.675 Lei, cu TVA inclus, din bugetul anului 2020, conform prevederilor Legii nr. 273/2006,
privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare. 
7.2. Plata serviciilor enumerate la cap. IV, alin. 4.1, se va efectua de catre Achizitor prin ordin de plata in
contul Prestatorului, in termen de maxim 30 zile de la prestarea serviciilor, dupa semnarea receptiei de
catre parfile contractante, in baza facturii fiscale emise de acesta in limita valorii contractate, de situatia de
plata asumata de catre ambele parti, precum �i in funqie de finalizarea acestora. 
7.3. In cazul in care Achizitorul nu achita factura/facturile aferenta/aferente, emisa/emise de catre Prestator,
in termen de maxim 30 de zile de prestarea serviciilor sus mentionate si semnarea receptiei de catre partile
contractante din motive neimputabile acestuia datorate nevirarii fonduriJw-.:.-nece�are de la ordonatorul
principal de credite, Prestatorul nu are dreptul de a pretinde plata de da��1.'nM-'e��chizitorul va achita
c?�t��valoare� facturilor �eachi_tate_ din motive neimputabile in terme4,;"a:e _J1f1,,timu�l 5 zile de la data
v1raru fondur1lor cu aceasta destmat1e. '. • ,,� · \ !, ._J .,. \) , . , _ . .,\_ , #"'I 

2 ,:i) -I!/-
' . / 

7 
....

.... 

-:: ..... _ . ., .. ...-: 

.



VIII. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

8.1. Achizitorul se obliga:

a. sa permita accesul, preluarea si transportul deseurilor rezultate, respectiv sa asigure Prestatorului conditii
de lucru corespunzatoare fiecarei etape in vederea indeplinirii in bune conditii a serviciilor sus mentionate,
punand la dispozitia acestuia toate facilitatile de care dispune.
b. sa predea deseurile in cauza ambalate, pentru a preveni raspandirea accidentala la transport, iar daca
acestea nu sunt ambalate, Achizitorul trebuie sa plateasca o tax.a de ambalare de 120 euro/mc/tona;
c. sa nu livreze decat deseuri care sa respecte caracteristicile prevazute in Anexa nr.2 din HG 235/2007;

d. sa semneze formularul de expeditie/transport la predarea deseurilor, respectiv avizul de insotire a marfii,
la punctul sau de lucru (Piata Constitutiei din Bucuresti);
e. sa achite pretul serviciilor realizate/asigurate de catre Prestator, in conditiile si la termenele
stipulate/stabilite la cap. VII din prezentul contract. Factura emisa de catre Prestator, va fi 'insotita 'in mod
obligatoriu de situatia de plati aferenta serviciilor prestate.
f. sa se implice activ prin reprezentantii sai pentru a rezolva toate problemele ce pot aparea pe intreaga
durata de derulare a prezentului contract si de care depind indeplinirea obligatiilor contractuale ale
Prestatorului;
g. sa puna la dispozitia Pestatorului in limitele legale si in masura in care le detine, orice facilitati �i/sau
informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica �i pe care le considera necesare indeplinirii
contractului;
h. sa receptioneze serviciile in termenul convenit in prezentul contract;

8.2. Prestatorul se obliga: 

a. sa realizeze/asigure in timp util in folosul Achizitorului, servicii de tratare si eliminare de deseuri
menajere si deseuri nepericuloase (cod CPV: 90513000-6), respectiv: servicii de colectare, transport ADR,
tratare si eliminare ape reziduale si uleiuri, rezultate in cadrul evenimentului "Targul de Craciun
Bucuresti", Editia 2019, astfel cum s-a stabilit de comun acord de partile contractante, in conformitate cu
oferta financiara nr. 16678/11.11.2019, transmisa la anuntul de atribuire in SEAP nr. DA24339045, ce fac
parte integranta din prezentul contract.
b. sa presteze serviciile contractate pentru un numar de 20 zile, respectiv in zilele de 28, 29, 30.11.2019,
01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, respectiv 26.12.2019, in intervalul orar 23.30 -
01.00, astfel cum s-a stabilit de comun acord de partile contractante;
c. sa utilizeze numai echipamente certificate si aprobate de autoritatile nationale si internationale
competente;
d. sa asigure, in vederea prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract:
- informarea Beneficiarului despre orice situatie de ordin tehnic si organizatoric cu care se confrunta pe 
parcursul derularii prezentului contract, propunand solutii cu privire la orice eventuale necesitati de ordin 
tehnic sau de productie; persoanele de contact din partea Achizitorului sunt  

e. sa respecte intocmai prevederile legale in vigoare referitoare la masurile de protectia muncii, PSI si
protectia mediului, specifice activitatilor in domeniu, prin luarea masurilor ce se impun in vederea
indeplinirii obiectului prezentului contract, precum si de protejare a personalului propriu si al
Achizitorului/reprezentantilor Achizitorului. Prestatorul este singurul raspunzator atat pentru siguranta
propriilor angajati cat si a tertilor, Achizitorul fiind exonerat de orice responsabilitate in acest sens.
f. sa presteze serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului
asumat, in conformitate cu propunerea sa financiara, precum si in conformitate cu cerintele solicitate in
schitele si indicatiile Achizitorului, in termenele prevazute prin prezentul contract;
g. sa fie pe deplin responsabil pentru executarea serviciilor in conformitate cu solicitarile Achizitorului,
prevazute in contract sau agreate In scris de ambele parti prin reprezentantii pe proiect mentionati la
punctul b. mai sus mentionat. Totodatii, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor �i metodelor
de prestare utilizate, cat �i de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

�- ··•--.. .... . h. s_a �e pe depl_in raspunzator p�nn:u axactitatea s� legalitatea datelor inSffi:_�,r ihVf��Wi si se obliga sa
restitme sumele mcasate necuvemt s1 foloasele reahzate aferente acestor ��me, stab1lif�\,C{l atare in urma 
controlului organelor abilitate (Curtea de Conturi, etc). 
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i. sa emita facturile fiscale catre Achizitor, in baza proceselor verbale de predare primire, sernnate de catre
ambele parti. Factura emisa de catre Prestator, va fi 'insotita fo mod obligatoriu de situatia de plati aferenta
serviciilor prestate.
j. sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror reclamatii �i actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea
unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, �i daune
interese, costuri, taxe �i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de 'incalcare
rezulta din respectarea cerintelor Achizitorului.
k. sa prezinte la incheierea prezentului contract sau la solicitarea Achizitorului (pe toata durata de
desfasurare a acestuia, sau oricand solicita Achizitorul dupa finalizarea acestuia), toate contractele
incheiate cu subcontractantii desernnati, lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere a acestora cat si
contractele incheiate cu acestia se constituie anexe la contract.
I. sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin prezentul act, fara sa obtina in prealabil, acordul
scris al Achizitorului.
m. Prestatorul declara ca este de acord cu modalitatea de efectuare a platii prevazuta la Cap. VII din
prezentul contract, respectiv cu plata esalonata a serviciilor prestate, astfel: suma de 38.675 Lei, cu TVA
inclus, din bugetul aprobat pe anul 2019 si suma de 38.675 Lei, cu TVA inclus, din bugetul anului 2020,
conform prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare.

IX. CODUL DE CONDUITA
9.1. Prestatorul va actiona intotdeauna loial �i impartial �i ca un consilier de 'incredere pentru Achizitor 
conform regulilor �i/sau codului de conduita al profesiei sale, precum �i cu respectarea confidentialitatii 
privind clauzele contractului. 
9.2. in cazul in care Prestatorul, se ofera sa <lea, ori sunt de acord sa ofere ori sa <lea, sau dau oricarei 
persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea 
ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu 
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul contract sau cu 
orice alt contract incheiat cu acesta, Achizitorul poate decide incetarea prezentului contract, rara a aduce 
atingere niciunui drept anterior dobandit de Prestator in baza prezentului contract. 
9.3. Prestatorul se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu proiectul sau serviciile prestate rara sa 
aiba aprobarea prealabila a Achizitorului, precum �i sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu 
obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Pe perioada executarii contractului, Prestatorul se obliga sa 
nu aduca atingere obiceiurilor politice, culturale �i religioase dominante in Romania, respectand totodata �i 
drepturile omului. 
9.4. Platile catre Prestator aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din 
prezentul contract �i Prestatorul respectiv, personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, nu 
vor accepta nici un comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura 
cu sau pentru executarea obligatiilor din prezentul contract. 
9.5. Prestatorul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu 
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile prezentului contract, fara 
aprobarea prealabila in scris, a Achizitorului. 
9.6. Prestatorul �i personalul sau salariat ori contractat de acesta vor respecta confidentialitatea, pe perioada 
executarii prezentului contract, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum �i timp de 2 ani 
dupa incetarea acestuia. in acest sens, cu exceptia cazului 'in care se obtine acordul scris prealabil al 
Achizitorului, Prestatorul respectiv personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea, 
nu vor comunica timp de 2 ani oricarei alte persoane sau entitati, nici o informatie referitoare la prezentul 
contract sau despre care au luat cuno�tinta in perioada derularii acestuia �i nu vor face publica nici o 
informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii lui. Totodata, prestatorul 
respectiv personalul sau salariat ori contractat de acesta nu vor utiliza in dauna achizitorului informatiile ce 
le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desr�urate in cursul sau in scopul 
executarii prezentului contract. 
9.7. Prestatorul va fi exonerat de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca: 
a) informatia era cunoscuta prestatorului inainte ca ea sa fi fost primita de la achizitor;
b) prestatorul a fost obligat fo mod legal sa dezvaluie informatia;
c) informatia a devenit publica printr-o alta modalitate (exp.: publicarea pe site-ul ac1!�zitoijl�i).
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9.8. Executarea prezentului contract nu genereaza sub nici o forma cheltuieli comerciale neuzuale. Daca 
apar totu�i astfel de cheltuieli achizitorul solicita incetarea prezentului contract. Sunt considerate cheltuieli 
comerciale neuzuale: 
a) comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil
incheiat referitor la prezentul contract, 
b) comisioanele care nu corespund unor servicii executate �i legitime,
c) comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
d) comisioanele platite unei persoane care potrivit tuturor aparentelor este o persoana interpusa.
9.9. Prestatorul fumizeaza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se 
executa prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o 
considera necesara pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor 
cheltuieli comerciale neuzuale. 

X. CONFLICTUL DE INTERESE 
10.1. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau stopa orice situatie care ar putea 
compromite executarea obiectiva �i impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea in 
mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, legaturilor de 
rudenie ori afinitate, sau al oricaror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in 
timpul executarii prezentului contract de servicii trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 2 zile 
de la aparitia acestuia. 
10.2. Achizitorul i�i rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare �i poate solicita 
masuri suplimentare daca este necesar. Prestatorul se asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, 
inclusiv conducerea �i salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de 
interese. Prestatorul inlocuie�te, in termen de 3 zile de la constatarea conflictului de interese �i fara vreo 
compensatie din partea achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv 
conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regase�te intr-o astfel de situatie. 
10.3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a 
personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea �i salariatii din teritoriu pe perioada derularii 
prezentului contract. in cazul in care prestatorul nu-�i mentine independenta, achizitorul, f'ara afectarea 
dreptului acesteia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de 
interese, va putea decide incetarea de plin drept �i cu efect imediat a prezentului contract. 
10.4. Prestatorul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract, persoane fizice sau 
juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul 
aplicarii procedurii de atribuire aferenta acestuia, pe parcursul unei perioade de eel putin 12 !uni de la 
incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala. 

XI. RECEPTIE, INSPECTII SI VERIFICARI 
11.1. Achizitorul prin reprezentantul si/sau reprezentantii sai, are dreptul de a inspecta si verifica modul de 
prestare a serviciilor pentru a stabili/verifica conformitatea acestora cu specificatiile enumerate/detaliate in 
propunerea financiara transmisa de catre Prestator. 
11.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorului, 1n scris, orice plangere sau reclamatie ce 
apare in timpul derularii contractului. 
11.3. La primirea unei astfel de notificari, reclamatii sau sesizari transmisa prin e-mail sau fax, in caz de 
urgenta si telefonic, Prestatorul se angajeaza sa remedieze deficienta in termen de maxim 2 ore de la 
sesizare si f'ara costuri suplimentare pentru Achizitor. 
11.4. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract, Achizitorul avand 
obligatia de a notifica Prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop. 

XII. CLAUZE SPECIFICE
12.1. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
a. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea/executarea contractului conform clauzelor prezentului
contract si a termelor stabilitate impreuna cu Achizitorul. .,-;-:;. ,. , ... _ 
b. Daca pe parcursul ind�pli�irii contrac�lui Prestatorul nu r_espe_s�e��rfu:l?�t prest3:e stabiht prin
contract, acesta are obhgatia de a not1fica acest lucru, m tmp �� l _Achi.zttorulm. Mod1ficarea
datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul partilor, prid �t aliit10�ati. : 
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26.3. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a
fost expediata. 
26.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XXVII. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI 
27.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

XXVIII. CLAUZE FINALE 
28.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 
28.2. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbal adintre acestea,
anterioara sau ulterioara incheierii lui. 
28.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile !or, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu insearnna ca
aceasta a renuntat la acest drept . 
28.4. Prevederile prezentuilui contract se completeaza cu dispozitiile Noului Cod Civil. 
28.5. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la informatiile mentionate in acesta
se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public 
28.6. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de doua exemplare, ambele cu valoare de original,
cate unul pentru fiecare parte, astazi, 12.11.2019, data sernnarii lui. 

ACHIZITOR 
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PRESTA TOR 

S.C. EcoQuality Se1-vices S.R.L.

-----




