CONTRACT DE PREST RI

SERVICII

NR/2/ 2sok 2o1
I.

PARILE

CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între
Centrul de Proiecte si
6.

Bucure_ti, cod fiscal

nr. 2 sect
Sportive Bucuresti PROEDUS, adresa Spl. Independentei
, in calitate de
26597213, reprezentat prin Director
-

-

Beneficiar, pe de o parte,

i
S.C. EMPATY SANTORINI S.R.L.,

22, CIF RO 23099770, înregistrat

ap.

reprezentat

prin dl.

Prile au convenit s
clauze;

II.
II.

, în calitate de ,,PRESTATOR".

încheie

prezentul contract de prestri

servicii

cu

respectarea urm toarelor

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului const

2.1.

sediul în Bucure_ti, str. Baladei, nr. 2, bl.56, Sc. A,
la Registrul Comerului cu nr. J40/812/23.01.2008,

cu

în prestarea de servicii de

curjenie

a

spatiilor

destinate

coordonatorilor

formare a
cursurilor din cadrul evenimentului"Campanie de recrutare i
de Beneficiar in
de grup voluntari pentru tabere" _i a holurilor de acces, organizat
cu obligaiile
asumate prin prezentul
perioada 25 26 aprilie 2018, in conformitate
contract.

III.

DURATA CONTRACTULUI

Perioada de valabilitate

3.1.

a

îndeplinirea tuturor obligaiilor

contractului este

cuprinsa intre data semnrii

contractuale de ctre

ambele

sale si

pri.

DE PLAT
PRETUL CONTRACTULUI I MODALITÄILE
4.1.
Pretul contractului este de 2400 lei, pentru întreaga prestaie.
în contul de Trezorerieeal
4.2.
Pretul se va pläti la finalizarea prestaiei, prin virament,
emiterea facturii, pe baza procesului verbal de
prestatorului, in termen de 30 de zile de la
termenii acestui contract sunt respectai.
receptie a serviciilor si a facturii, în cazul în care toi
Iv.

1

5.1.

V.
a.

OBLIGAILE

P'ARILOR

în contract cu profesionalismul _i promptitudinea

Prestatorul se oblig:
S
serviciile
conform art. 2.1 dup urmtorul program:
presteze
aprilie 2018, in intervalul orar 16:00 -21:00
In zilele de 25 si 26

execute serviciile prevzute

necesare prestärii servicilor prevzute

în contract.

semnarea

Sã asigure resursele umane, materialele de lucru, echipamentele si orice alte materiale

S supravegheze prestarea serviciilor,

cuvenite angajamentului asumat,

b.S

C.
d.

Beneficiarul se oblig:

pe care acesta le

Sa achite contravaloarea facturii emise pentru serviciile prestate, dup
prestatorului orice facilitate _i/sau informaii

procesului verbal de receptie;
necesare îndeplinirii contractului.

s

plteasc

penaliti

de 0,5% pe zi

contractuale sau _i le

pentru prejudicile cauzate din culpa sa.

la dispoziia

de cealalt

Sa pun

fa

consider
CLAUZA PENAL

se oblig

nu-_i îndepline_te obligaile

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

celeilalte pri
I_i încalc oricare dintre obligaiile

s notifice celeilalte
s-_i

sale dup ce a fost avertizat de ctre cealalt parte

c o nou înclcare a lor va atrage rezilierea contractului
Partea care invoc încetarea prezentului contract are obligaia
efectele

deja scadente între pri
care, în mod culpabil a

cauza de încetare a lui cu minim 5 zile înainte de data la care acesta urmeaz

Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligaiile
Prevederile prezentului capitol nu înltur
rspunderea prii
cauzat încetarea contractului

produc

pri

acordul

procedura de

Este declarat

Prezentul contract înceteaz de plin drept, fr a fi necesar interventia vreunei instante
judectore_ti, în cazul când oricare dintre påri
Nu î_i execut una dintre obligaiile eseniale enumerate la Art. 5 din prezentul contract
sau faliment, ori declan_eaz

a.

d.

lichidare, înainte de începerea prezentului contract
c. Cesioneaz drepturile _i obligaiile sale, preväzute în prezentul contract, fr

în incapacitate de pläi

b.

VII.

intärziere, precum i daune interese pentru pagubele cauzate.

îndepline_te în mod necorespunztor,

6.2. In cazul în care una din päri

6.1. Fiecare parte rspunde

VI.

b.

a

5.2.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4

2

VI.
8.1

FORTA MAJOR

Nici

u

dintre pår|ile contractante nu räspunde de neexecutarca la termen sau/i

executarea in mod necorespunz tor

- total sau parial

a oric rei

obliga ii

in baza prezentului contract. dac

neexecutarea sau executarea necorespunz toare

de

care i revine

a

obligaiei respective a fost cauzat de fora major, a_a cum este definit de lege.
Partea care invoc forta major este obligat s notifice celeilalte påri. în termen de

8.2

maximum 24 de ore producerea evenimentului i s ia toate msurile

limitrii

8.3.

Dac

IX.
9.1.

consecinelor lui

în termen de 48 de ore de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz

prile

au dreptul s-_i

vreuna

dintre ele s

notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fr

ca

pretind daune-interese

NOTIFICRI
In accepiunea

pärilor

contractante, orice notificare adresat

celeilalte este valabil îndeplinit
introductiv

9.2

posibile în vederea

dac

va fi trimis

de una dintre acestea

la adresa/sediul preväzut în partea

a prezentului contract.

In cazul în care notificarea se face pe cale po_tal, ea va fí transmis, prin scrisoare
recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) _i se considera primit de destinatar la

data menionat
de oficiul po_tal primitor pe aceast confirmare.
Dac notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider

9.3.

primit

în prima zi

lucrtoare dup cea în care a fost expediata.
Notificrile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre pri,
dac nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitile
prevzute la alineatele precedente.

9.4.

.

LITIGII

10.1.

Prile
au convenit ca toate neînelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia s fie rezolvate pe cale

10.2

În cazul în care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil,

amiabil

de reprezentanii

lor.

pärile

se vor

adresa instanelor judectore_ti competente.

XI.
XI.

11.1.

CLAUZE FINALE

Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între pärtile
contractante.

11.2

Prezentul cotract reprezint

voinja prjilor

i înlätur

orice altà înelegere

verbalä

11.3.

dintre acestea, anterioar sau ulterioar încheieri lui.
in cazul în care prile
îsi încalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bnesc

înseamn c ea a renunat la acest drept al säu.
Prezentul contr4st incheiat într-un numr de 2 exemplare, ambelq

obligaiei respective nu
11.4.

3

yoare de

a

original, càteunul pentru

fiecare parte, astazi

Croitoru Ctälin

UUE.s

AT
OMAN

DIRECTOR ADJUNCT,

Ruxandra Gegrgiana Simion

Avizay,

TABERE

Adriana Tureac
t a l t u

Avizat,

SEF BIROU TABERE
INTERNATIONALE SI STAGII
Adrian Lepndraliu

Avizat

CONSLIER JÚRIDIC,

lina|TeodofescH

uy
Intocmit,
CONSILIER TABERE

INTERNATIONALE SI STAGII
Alexandru Savu
8 4 2 / 5 . 0 4 -o L g

9ROEDUS

NTROL FIANCIAR
VEH!TY

lui

S.C. EMPATY SANTORIN S.R.L.

Avizat,

SEF SERVIU

01. data semnrii

PRESTATOR.

BENEFICIAR.
Centrul de Proiecte Educationale
si Sportive - PROEDUS
DIRECTOR,
Florin Diaconescu

t.

SEMNATURA

4

