COTRACT DE PRESTĂRI SERVICII
Încheiat astăzi...............
I.
PĂRȚILE COTRACTATE
XXXXXXXXXXXXX, având sediul în judetul XXXXXXX, adresa: XXXXXXXXXXXXXX,
înregistrată la Registrul Comerțului Brașov, sub numărul XXXXXXX, având nr. de autorizație
XXXXXXXXXXXX prin reprezentant legal XXXXXXXX, în calitate de PRESTATOR al
seviciilor de organizare de evenimente
și
ORGAIZAȚIA AȚIOALĂ CERCETAȘII ROMÂIEI – FILIALA BRAȘOV ”VIRGIL
OIȚIU”, având sediul în județul Brașov, adresa: str. Nucului nr.57, bl.1A, sc.C, ap.14, cod de
înregistrare fiscală 7443749, reprezentată legal prin Maroti Maricel-Adrian, BENEFICIAR al
serviciilor, au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze :
II.
OBIECTUL COTRACTULUI
Art. 1. a) Prestatorul se obligă să presteze serviciile de organizare de evenimente, pentru
proiectul ”Cooperarea interinstituțională între mediul cercetășesc neguvernamental și
mediul public - între deziderat și realitate" conform ofertei declarate câștigătoare în cadrul
procedurii de achiziție publică (anexa 1 la contract), ce face parte integrantă din prezentul
contract.
b) Beneficiarul se obligă să plătească prețul prestației.
III.
VALOAREA COTRACTULUI
Art.2.
a) Pentru serviciile executate de prestator, beneficiarul va achita suma totală de
XXXXXXXX lei + TVA (xxxx lei), plătibilă în termen de maxim 60 de zile de la prestarea
fiecărui serviciu, după semnare procesului verbal de recepție și emiterea facturii fiscale.
b) Pe bază de solicitare scrisă, beneficiarul poate cere majorarea serviciilor aferente fiecărei
locații, în limita a 20% din valoarea contractului.
c) Pentru întârzieri la plata serviciilor recepționate, beneficiarul va achita penalități de 0,04%
pentru fiecare zi de întârzire, calculate la suma datorată.
IV.
DURATA COTRACTULUI
Art. 3. Contractul va fi executat pe o perioadă de 10 luni, începând de la data de 14.01.2013 până
la 13.11.2013. Pe perioada celor 10 luni, prestatorul va asigura serviciile așa cum sunt descrise în
anexă și prezentate în oferta tehnică (anexa 1 la contract).
V.
RĂSPUDEREA COTRACTUALĂ
Art.4. Contractul, documentația pentru ofertanți și oferta care au stat la baza acestui contract,
precum și alte comunicări oficiale între părți, fac parte integrantă din prezentul contract,
reprezentând voința părților și se supun legislației civile și comerciale românești în vigoare.
Art.5. Denunțarea unilaterală a contractului este interzisă sub sancțiunea plății valorii prevăzută
la art. 2 din prezentul contract, proporțional cu serviciile neexecutate la data denunțării.
Art.6. a) Prestatorul răspunde pentru respectarea întocmai a contractului, în calitate de
intermediar și pentru societățile direct prestatoare (subcontractori), iar dacă executarea nu este

posibilă din motive neimputabile acestora, prestatorul se obligă să informeze beneficiarul despre
acest fapt, în termen de 2 zile lucrătoare, în scris, cu confirmare de primire și să propună noi
locații/furnizori, în timp util, astfel încât activitățile proiectului să poată fi desfășurate conform
calendarului stabilit, fără nicio întârziere.
b) Lista cu prestatorii direcți (subcontractorii prestatorului) este atașată la prezentul
contract (anexa 2) și este însoțită de următoarele documente, aflate în perioada de valabilitate la
data semnării contractului, în copie: CUI/CIF, certificat de clasificare turistică și autorizații de
funcționare.
Art. 7 Prestatorul, subcontractorii și beneficiarul răspund legal pentru păstrarea confidențialității
prevederilor prezentului contract, ale informațiilor la care au acces pe durata împlementării
proiectului și de prelucrarea datelor cu caracter personal, chiar și după expirarea duratei
contractului. În caz de nerespectare a acestei obligații, partea în culpă va datora celeilalte părți
daune interese.
Art. 8 Prestatorul și subcontractorii săi răspund de respectarea condițiilor de clasificare, a
normelor de igienă și sanitar-veterinare, așa cum rezultă din documentele atașate ofertei și
contractului (cf. art. 6, lit. b).
Art. 9 Prestatorul și subcontractorii săi vor permite promovarea prin sigle, bannere, roll-up-uri,
materiale informative, comunicate de presă și alte materiale a finanțatorului (Comisia Europeană
și Guvernul României prin Ministerul Administrației și Internelor – DG AMPODCA) și a
beneficiarului, în incinta spațiilor care fac obiectul contractului.
Art. 10 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai în scris, pe bază de act
adițional la contract, semnat de ambele părți.
VI.
FORȚA MAJORĂ
Art.11. Forța majoră așa cum este definită de lege, apară și exonerează partea care o invoca, în
condițiile notificării în termen de 5 zile de la apariția situației și cu avizul Camerei de Comerț și
Industrie a României.
VII. LITIGII
Art.12. Orice situații litigioase intervenite între părțile contractante, se vor soluționa pe cale
amiabilă; dacă nu va fi posibil, litigiul se va înainta spre soluționare instanței competente.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, în două exemplare originale,
din care un exemplar pentru beneficiar și un exemplar pentru prestator.
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