Nr. ............./................

CONTRACT DE SERVICII
SERVICII MACHETARE SI TIPARIRE AFISE, PLIANTE SI MATERIALE
MOBILIZARE GT

1. Partile Contractante
1.1. FUNDATIA "RENASTEREA PENTRU EDUCATIE, SANATATE SI CULTURA", cu sediul în
Municipiul Bucuresti, România, Str. Virgil Plesoianu nr. 87, Sector 1, Bucuresti, cod fiscal 14216676, telefon
0741247472, reprezentată legal prin dna. Catalina Negara, Director, denumita in continuare „Beneficiar”
si
1.2...................................., cu sediul social in………………………………, inregistrata la Registrul Comertului cu
nr. …………………, avand CUI RO..................., reprezentata legal de……………….., in calitate de
........................., denumita in continuare „Prestator”.

2. Definitii
In prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

2.2.6.

Contract - prezentul contract si toate anexele sale;
Beneficiar si Prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
Pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Beneficiar, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
Servicii – activitățile a căror prestare face obiectul contractului
Forta majora - un eveniment 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 dintre parti;
Zi - zi lucratoare;

3. Interpretare
3.1.1.
3.1.2.

In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile lucratoare daca nu se specifica in mod
diferit.

4. Obiectul Contractului
4.1.

Prestatorul se obligă să execute prestarea serviciilor de machetare si tiparire materiale afisare, pliante,
banere (afise A3 x2000 buc, pliante x 20000 buc, materiale mobilizare GT (Spider Wave curb x1buc,
Banner Wave x2 buc) în deplină conformitate cu Anexa 1 – Specificații tehnice și financiare, în
conformitate cu oferta depusă de Prestator, parte integrantă a prezentului contract.

4.2.

Beneficiarul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul
contract.
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5. Pretul Contractului
5.1.

Pretul contractului, respectiv pretul pentru prestarea integrala a serviciilor este de ..............lei fara TVA, la
care se adauga TVA in valoare de ...........lei.

5.2.

Plata se realizeaza in baza proceselor verbale de receptie a serviciilor si facturilor fiscale in termen de 60
de zile de la receptia serviciilor.

5.3.

Tariful contractului este ferm si nu poate fi modificat decat cu respectarea conditiilor legale in vigoare;

6. Incepere, Durata, Modificari, Intarzieri si Incetare
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Executarea prezentului contract incepe odata cu data semnarii, contractul avand o durata de valabilitate de
2 luni, cu posibilitatea prelungirii prin intermediul unui act aditional agreat de ambele parti.
Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin intermediul uni act aditional agreat si semnat de ambele parti, numai in cazul aparitiei
unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute
la data incheierii contractului.
Orice intarziere in indeplinirea obligatiilor contractului a oricarei parti in raport cu calendarul agreat de
ambele parti, in cazul situatiilor exceptionale care nu au putut fi prevazute la semnarea contractului si sunt
independente de parti, trebuie notificata celeilalte parti in scris sau prin email cu mentinerea neschimbata a
obligatiilor contractuale.
Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:
6.4.1. La indeplinirea obligatiilor pentru care a fost incheiat;
6.4.2. Prin acordul partilor.
6.4.3. Unilateral, la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in
mod culpabil obligatiile contractuale, prin notificare in scris sau electronic.

7. Obligatiile principale ale Prestatorului
7.1.
7.2.
7.3.

Prestatorul se obligă să execute serviciile în condiții de integritate, promptitudine, eficiență și
profesionalism, în deplină conformitate cu prevederile contractului și cu specificațiile tehnice incluse în
Anexa 1 – Specificații tehnice și financiare, parte integrantă a prezentului contract.
Prestatorul este răspunzător de securitatea și siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate
și de utilizarea de personal calificat pentru prestarea serviciile prezentului contract.
Prestatorul se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:
7.3.1. Reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele folosite pentru sau în legătură
cu serviciile prestate.
7.3.2. Daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea prezentului contract

8. Obligatiile principale ale Beneficiarului
8.1.
8.2.

Beneficiarul se obliga sa receptioneze serviciile in termenul convenit.
Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre Prestator in conditiile conformitatii depline a
produselor receptionate.

9. Receptie si Verificari
9.1.
9.2.

Recepția serviciilor se realizează în baza proceselor verbale de recepție semnate de ambele părți în 2
exemplare originale.
Beneficiarul are dreptul de a verifica, oricând pe durata de derulare a contractului, modul de prestare a
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9.3.

serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu cerințele AM POCU/ OIR
POSDRU.
Verificările Beneficiarului cu privire la modul de prestare a serviciilor de către Prestator se vor realiza de
persoane împuternicite de Beneficiar cu notificarea în scris sau prin email a Prestatorului cu privire la
identitatea reprezentanților săi împuterniciți în acest sens.

10. Prevederi pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
10.1.

In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca la termen obligatiile
asumate, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce din valoarea obligatiilor neexecutate, ca penalitati, o
suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului de 0,01% pe zi de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.2.
In cazul in care, din vina sa exclusiva, Beneficiarul nu isi onoreaza obligatiile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota
procentuala din plata neefectuata, de 0,01% pe zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.3. Neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator a obligatiilor contractuale de catre una din parti
conduce la rezilierea de drept a contractului cu posibilitatea de a se pretinde daune-interese, in masura in
care la notificarea adresata de partea lezata, partea in culpa nu depune diligentele necesare pentru executarea
in mod corespunzator a obligatiilor ce ii revin potrivit prezentului contract in termen de 5 zile de la primirea
notificarii.
10.3.1. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata Prestatorului, fara
nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau
sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru Prestator. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii
unilaterale a contractului. De asemenea Beneficiarul isi rezerva dreptul de denunţare unilaterală a
contractului, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea
contractului ar fi imposibilă, în cazul unei decizii emise de către AM POCU/OI POCU privind
neconformitatea procedurii de atribuire a contractului de fata, în cazul unor decizii ale instantei nationale
in domeniu sau în cazul în care prestatorul se regăsește într-una dintre situațiile de excludere.

11. Confidentialitatea
11.1.
11.2.

Partile semnatare se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor despre care iau cunostinta in temeiul
prezentului contract.
Beneficiarul isi rezerva dreptul de a pune la dispozitia AM POCU/ OIR POSDRU sau a altor institutii
publice competente documentatia de achizitie si alte documente care fac obiectul prezentului contract
pentru verificarea conformitatii oricand pe durata executarii prezentului contract si ulterior incetarii
prezentului contract.

12. Cesiunea
12.1.
12.2.

Partile se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil,
acordul scris al celeilalte parti.
Cesiunea nu va exonera partile de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate
prin contract.
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13. Solutionarea litigiilor
13.1.
13.2.

Beneficiarul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Prestatorul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la
Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.

14. Comunicari
14.1.
14.2.
14.3.

Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris
sau prin e-mail.
Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon sau video-call, cu conditia confirmarii in scris sau prin
e-mail a comunicarii.

14. Legea Aplicabila
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

15. Forta Majora
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.

Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la a-paritia acesteia.
Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre
parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Partile au inteles sa incheie astazi, ...................., prezentul contract in doua exemplare originale, cate unul pentru
fiecare parte.

Beneficiar,

Prestator,

FUNDATIA "RENASTEREA PENTRU EDUCATIE,

................................,

SANATATE SI CULTURA"

...............................

Catalina Negara, Director

Administrator,
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ANEXA 1 – SPECIFICATII TEHNICE SI FINANCIARE
SERVICII MACHETARE SI TIPARIRE AFISE, PLIANTE SI MATERIALE
MOBILIZARE GT

Nr.

Denumire produse/servici

UM
serviciu

Preț unitar
Cantitate fără TVA
(lei)
1

1

Servicii machetare materiale mobilizare

2

Servicii de tiparire afise A3

buc

2000

3

Servicii de tiparire flayere A5

buc

20000

4

Materiale mobilizare GT - Spider Wave curb

buc.

1

5

Materiale mobilizare GT - Banner Wave

buc

2

Total

Beneficiar,

Prestator,

FUNDATIA "RENASTEREA PENTRU EDUCATIE,

................................,

SANATATE SI CULTURA"

...............................

Catalina Negara, Director

Administrator,
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Preț total
fără TVA
(lei)

