cONTRACT DE PRESTARISERVICIL

NR6. DIN........s

I. PÅR ILE

CONTRACTANTE:

1.1 Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROFDUS, adresa Splaiul

Independentei.

nr.

2.

sect

5.

Bucurest. cod

iscal

26597213.

cont

treorerie

, denumit in continuare ..Bencficiar". pe de o parte

1.2 Momonete Alexandru- Stefan, Persoana Fizica Autorizata, cu sediul profesional in

Bucuresti, Sector 5, Strada TRAGACIULUI, N2, Cod unic de inregistrare 36901122 din
data de 10.01.2017, Numar de ordine in Registrul Comertului F40/24/10.01.2017, Cont
numit in cele ce urmeaza .Prestatorul". pe de alta parte, au
convenit s încheie prezentul contract de prestari servicii, cu respectarea urmtoarelor clauze:

II. OBIECTUL, DURATA I

VALOAREA CONTRACTULUI

2.1.PRESTATORUL se obliga sa presteze servicii de coordonare in cadrul proiectului

Tabara Elevilor Activi si Merituosi", organizat de Beneficiar in perioada 16 iunie 09
septembrie 2018, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
2.2.Pentru indeplinirea prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului
pretul de 16000 lei, respectiv 1600 leil prestaie

de tabara de 7 nopti.

2.3.Plata servicilor prestate stabilite conform art. 2.2. se va efectua prin ordin de plata, dupa
terminarea fiecarei prestatii in maximum 60 de zile lucrätoare de la data emiterii acturi,

inregistrate de Beneficiar, corect intocmita si insotita de celelalte documente justificative.
2.4.Plata serviciilor prestate se va face dupa data emiterii facturii in baza procesului verbal de
receptie a serviciilor intocmit de catre acesta in prezenta Beneficiarului, insotit de orice
document cu privire la acest contract.

III. RESPONSABILITATILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
3.1 BENEFICIARUL se oblig:
3.1.1

Sa receptioneze serviciile prestate prin o persoana desemnata in acest sens;

3.1.2

Sa asigure in regim de gratuitate cazare si 3 mese pe zi pe toata perioada desfasurarii

activitatii Prestatorului;
3.1.3

Sa-l remunereze pe prestator pentru serviciile prestate detaliate la CAP.3, art. 3.2;

3.1.4

Sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe

parcursul derularii contractului;
Sa puna la dispozitia Prestatorului informatiile pe care acesta le-a solicitat si fara de
3.1.5
care nu-si poate desfasura activitatea;
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caz

activitatii;

de incidente,

caz
sa anunte in

operativ organismele abilitate (salvare, politie,

Beneficiarului;
pompieri) si reprezentantii
interne stabilite de
politicile si regulamentele
si sa respecte procedurile,
3.2.27 Sa cunoasca
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Parte contractantá

BENEFICIAR,
DIRECTOR

Florin Diaconescu

A

Prestator,
Momonete Stefan-Alexandru PFA

OLDU,
OMANI
Avizat,

DIRECTOR ADJANCT

Ruxandr/CGiecoryna Simion
Avizat,
SEF SERVICIU TABERE

Adriana Turcac
v i z a u l O

INTERNE
SEF BIROU TABERE

Andrei Urzic

Avizat,
CONSILIER JURIDIC

Stefania yii
IatoemiLcONSILIER TABERE INTERNE

Alexandru-Emilian lancy

PROEDUSAN
C O N T R O LF I N A N G Á A

COR oREVENT

ATURA

DAIA

2644/2o.08 D*

ANEXA I

Contract de prestari servicii
nr.a../data.c.l.

Artl, PRESTATORUL Se oblign sa parficpe in calitate de coordonator locatie in cadrul locatiei
Complex Panoramic si Vila Margaritar m cadrul projectului Tabara Elevilor Activi si Merituos
dupa cum urmeaza:

1.27.06-04.07.2018

7.08.08-15.08.2018

2.04.07-11.07.2018

8.15.08-22.08.2018

9.22.08-29.08.2018
10.29.08-05.09.2018

3.11.07-18.07.2018

4.18.07-25.07.2018

5.25.07-01.07.2018

6.01.08-08.08.2018

BENEFICIAR,
DIRECTOR

Florin Diaconescu
ICIPIU

JI B

cOUCA
ATIO

Avizat,
DIRECTOR ApAUNCT
Ruxandra Geørgiana Simion

ROEDU
OMANI

Avizat,
SEF SERVICIU TABERE

AdrigneAureac

Avizat,

SEF BIROUTABERE INTERNE

Andrei,Urzic
Avizat,
CONSILIER JURIDIC

Stefenia,Mitrol7

mtocmit,
CONSILIER TABERE INTERNE

Alexandru-Emilian lancu

Prestator,
Momonete Stefan-Alexandru PFA

