INVESTESTE IN OAMENI!
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2: „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii pe piata muncii”
Domeniul Major de interventie 2.1. "Tranzitia de la scoala la viata activa"
Titlul proiectului: „DE LA TEORIE LA PRACTICA”
Numar contract: POSDRU/161/2.1/G/133595

Model Contract de prestare servicii
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. ………./ data ……………………

Art. I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1.Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana
si Dezvoltare Durabila” Braila cu sediul in Statiunea Lacu Sarat, Vila Lacramioara,
Aleea Centrala, Cod Postal 817026, Braila, telefon/fax 0239/652706; 0239/652707,
CIF 18049511, in cadrul proiectului “DE LA TEORIE LA PRACTICA”,
POSDRU/161/2.1/G/133595 Cont:………………………….., deschis la CEC BANK
Braila, reprezentata prin doamna Basuc Simona, director executiv, in calitate de
achizitor, pe de o parte
si
1.2. …………………………….., cu sediul in ………………………………………, CUI
………………………………….., avand contul ……………………………… la Banca
…………………………,
………………………..,
reprezentata
prin
domnul
………………………………….., in calitate de prestator, pe de alta parte.
AU CONVENIT
Sa incheie prezentul contract de prestari de servicii de catering, cu respectarea
urmatoarelor clauze:
Art. II. DEFINITII SI INTERPRETARE
2.1 In prezentul Contract urmatorii termeni sunt definiti astfel:
a) caz fortuit – imprejurare particulara si imprevizibila care nu se datoreaza greselii
sau
vinei Partilor si care face imposibila executarea unei obligatii contractuale ;
b) forta majora – un eveniment de ordin general mai presus de controlul Partilor, care
nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul
incheierii Contractului si care face imposibila executarea si, 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, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia
din parti ;
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c) legislatie speciala – legislatia care guverneaza materia achizitiilor pentru
beneficiarii
privati din proiectele cofinantate din Fondul Social European prin Programul
Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
d) notificare – comunicare scrisa, facuta de o parte catre cealalta, prin orice mijloace:
transmisa personal, prin persoane mandatate, posta, fax, e-mail;
e) participanti – candidati, ofertanti sau concurenti care participa la o procedura de
atribuire
a unui contract de achizitie;
f) pretul Contractului – pretul platibil Prestatorului de catre Client pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a obligatiilor asumate prin Contract ;
g) servicii – activitati a caror prestare face obiectul Contractului, astfel cum sunt
indicate la art. 3 ;
h) raport – raport de activitate emis de Prestator ce reflecta serviciul prestat de acesta;
i) zi– zi calendaristica, daca nu se specifica in mod diferit.
2.2. In prezentul Contract, cu exceptia unor prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
Art. III. OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1.Obiectul prezentului Contract consta in prestarea Serviciilor complete de cazare,
masa si transport, in favoarea Achizitorului, conform caietului de sarcini.
Art. IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prevederile prezentului Contract sunt aplicabile de la data intrarii sale in vigoare,
respectiv de la data semnarii sale de catre reprezentantii Partilor, pana finalizarea
vizitelor de lucru a firmelor de exercitiu.
Art. V. PRETUL CONTRACTULUI
5.1. Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului de prestari Servicii complete de cazare, masa si transport.
5.2. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul prezentului
Contract este …………………. lei fara TVA la care se adauga …………………. lei TVA
, platibil prin transfer bancar in contul indicat in prezentul Contract. Pretul se poate
modifica in functie de numarul de elevi participanti la targurile firmelor de exercitiu.

Art. VI. OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. Obligatiile Prestatorului
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6.1.1. Obligatia principala a Prestatorului este de a asigura serviciile ce fac obiectul
prezentului Contract, in termenele convenite de comun acord cu Achizitorul, conform
Caietului de sarcini.
6.2. Obligatiile Achizitorului
6.2.1. Obligatia principala a Achizitorului este de a plati serviciile prestate de Prestator.
Plata serviciilor facturate si receptionate se va face astfel:
- avans 50% pentru fiecare deplasare in parte cu 2 zile inainte.
-diferenta de 50% se va plati pentru fiecare deplasare pe baza numărului REAL de
persoane cazate.
6.2.2. Achizitorul trebuie sa colaboreze cu Prestatorul pe toata durata derularii
prezentului Contract;
Art. VII. INCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul Contract inceteaza de plin drept in oricare dintre urmatoarele cazuri:
i) prin expirarea duratei acestuia sau depasirea pretului maxim stabilit conform 5.2.;
ii) prin acordul Partilor;
iii) prin reziliere;
iv) prin denuntare unilaterala de catre Achizitor, adusa la cunostinta Prestatorului cu
cel putin 10 zile inainte de data incetarii efective;
v) daca una dintre Parti este declarata in stare de incapacitate de plati sau intra in
insolventa, reorganizare judiciara, faliment sau lichidare voluntara, pe perioada
executarii obligatiilor contractuale.
7.2. Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor
financiare deja scadente intre Parti, care vor fi onorate la plata si nici asupra garantiilor
acordate potrivit Contractului.
Art. VIII. AMENDAMENTE
Partile au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a conveni modificarea
clauzelor
contractuale, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului sau in cazul in care apar orice alte situatii care necesita
incheierea unui act aditional.
Art. IX. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
9.1. Forta majora, definita potrivit Contractului, este constatata in scris de o autoritate
competenta si nu trebuie dovedita de partea care o invoca.
9.2. Cazul fortuit, definit potrivit Contractului, trebuie dovedit de partea care-l invoca,
prin prezentarea de documente emanate de terte persoane, care sa ateste
imprejurarile ce fac imposibila executarea obligatiilor asumate prin prezentul contract.
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9.3. Atat forta majora, cat si cazul fortuit exonereaza Partile contractante de
indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract, pe toata perioada in care
aceasta actioneaza.
Art. X. NOTIFICARI
10.1. Orice notificare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului Contract, trebuie
sa fie transmisa in scris la adresele indicate la art. 1 si trebuie inregistrata atat in
momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
10.2. Notificarile intre Parti vor respecta conditia confirmarii in scris a primirii
comunicarii.
Art XI. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
11.1. Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul Contract.
11.2. Legea care guverneaza acest Contract este legea romana.
Art. XII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
12.1. Partile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ele in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
12.2. Tratativele directe se vor desfasura prin intalniri intre acestea, consemnandu-se
rezultatul fiecarei intalniri in procese-verbale.
Prezentul Contract s-a incheiat in trei exemplare originale, in limba romana, doua
pentru achizitor si unul pentru prestator, astazi, ……………………….
Achizitor
ASOCIATIA C.I.D.I E.D.D. Braila
………………………………..
DIRECTOR EXECUTIV
……………………………..
MANAGER FINANCIAR

CONSILIER JURIDIC

Prestator,

