CONTRACT DE PRESTARISERVICIL

NR.. DIN..O.

.

CAPI.PRILE CONTRACTANTE:

I.I Centrul de Proiecte Edueationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS. adresa Splanul

Independentei,

nr.

sect

5.

Bucuresti. cod fiscal 26597213. cont trezorerie
, deschis la Trezoreria Sectorului 5, reprezentat legal pr1n

- Director, denumit in continuare , BENEFICIAR. pe de o parte

Si

1.2 Mizgoi Alina Georgiana, Persoaná Fizic Autorizat, cu Sediul profesional in Munic1piul
Ploiesti. Strada Deltei, NrFN, Bloc 14 El, Etaj P, Ap.2, Judet Prahova. Cod unic de inregistrare
38610871
din data de 18.12.2017, Numr
de ordine in Registul Comertulu
F29/1089/18.12.2017, Cont

, numit in cele ce urmeaza

Prestatorul, pe de alta parte, au convenit s încheie prezentul contract de prestari servici, cu
respectarea urmtoarelor clauze:

CAP. 2.OBIECTUL, DURATA I

VALOAREA CONTRACTULUI:

2.1.PRESTATORUL se obliga sa presteze servicil de coordonare a inscrierilor organizate in
cadrul proiectului "Inscrieri-Tabara Elevilor Activi siMerituosi 2018", de catre Beneficiar, in
zilele de 14.04.2018, 12.05.2018, 26.05.2018, 02.06 2018, in conformitate cu obligatile
asumate prin prezentul contract.

2.2.Pentru indeplinirea prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului pretul
de 2800 brut, respectiv 700 brut/inscriere.
2.3.Plata servicilor prestate stabilite conform art. 2.2. se va efectua prin ordin de plata, dupa
terminarea fiecarei inscrieri in maximum 60 de zile lucrtoare de la data emiterii facturii.
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 servicilor intocmit de catre acesta in prezenta Beneticiarulu1, insotit de orice

document cu privire la acest contract.

CAP. 3. DREPTURILE I OBLIGAIILE

PÁRILOR:

BENEFICIARUL se oblig:

3.1.

Sa receptioneze serviciile prestate prin confirmarea bazei de date rezultate in uma
inscrierilor de catre o persoana desemnata in acest sens, dupa finalizarea fiecarei sedinte
de inscriere;
3.1.2
Sa-l remunereze pe prestator pentru serviciile prestate detaliate la CAP.3, art. 3.2:
3.1.3
Sa colaboreze cu Prestatorul pentru solutionarea oricaror incidente aparute pe
parcursul derularii contractului;
3.1.4
Sa puna la dispozitia Prestatorului informatiile pe care acesta le-a solicitat si fara

3.1.1

de care nu-si poate desfasura activitatea,

3.1.5

Cu exceptia obligatiilor prevazute expres, Beneficiarul este exonerat de orice alta
raspundere in legatura cu prezentul contract.

PRESTATORUL se obligá
Sa participe in z1lele de 1404.2018, 12.05 2018, 26.05 2018, 02 06 2018, intre
3.2.1
orcle 08.00-1400, in calitate de coordonator inscriere la proiectul "nscriern-Iahara
1hevilor Activi si Merinosi 2018"
desfasurat conform indicatilor reprezentantilor

Beneficiarului:
Sa inscrie participantii din taberele din Romania in baza de date conform
3.2.2
specificatiilor primite din partea Beneficiarului

3.2.3
Sa realizeze inscrierea elevilor ce vor participa la taberele organizate de
Beneficiar, cu resursele tehnice proprii (laptopuri), conform indicatilor reprezentantilor

Beneficianului;
3.2.4

Sa instinteze participantii cu privire la activitatea desfasurata in cadrul inscrier1lor

3.2.5

Sa transimita imediat dupa finalizarea inscrierilor prin e-mail/stick, baza de date cu

participantii inserisi in tabarele din Romania
3.2.6
Sa indosarieze si sa transmita catre reprezentantul Beneficiarului documentele
preluate in cadrul inserierilor de la participantii (acorduri, vouchere, copii ale actelor de
identitate si alte documente pe parcursul producerii lor);
3.2.7

Sa se prezinte in locatie cu minimum 30 deminute inainte de inceperea activitatilor,

la data si locul stabilit pentru eveniment,
3.2.8
S execute întocmai _i la timp obligaiile asumate prin semnarea prezentului
contract, semnând la finalizarea acestora un proces verbal de receptie, alturi
de

reprezentantul Beneficiarului;
3.2.9

Sa manifeste receptivitate si deschidere fata de punctele de vedere exprimate de

BENEFICIAR;
3.2.10

Sa instiinteze BENEFICIARUL cu privire la indisponibilitatea sa, din cauza de

forta majora, in max1mum doua ore de la producerea acesteia,

3.2.11

Sa se abtina de la orice conflict si sa se adreseze direct conducerii

BENEFICIARULUI pentru rezolvarea oricarei probleme conflictuale;
Sa respecte programul comun de lucru stabilit cu BENEFICIARUL;
3.2.12
3.2.13

Sa nu faca acte sau fapte de natura sa prejudicieze executarea cu buna credinta si

intocmai a prezentului contract,
Sa comunice BENEFICIARULUI in seris, la data semnarii prezentului contract,
3.2.14

orice angajamente existente care pot afecta derularea prezentului contract,
Sa obtina acordul BENEFICIARULOI, inainte de a contracta orice alte
3.2.15
angajamente, care ar putea fi de natura sa il puna în imposibilitatea de a se conforma

prevederilor prezentului contract,
3.2.16

Sa asigure confidentialitatea datelor si rezultatelor legate de servicile prestate.

CAP. 4. DURATA CONTRACTULUI:
Perioada de valabilitate a contractului este cuprinsa intre data semnarii sale si îndeplinirea tuturor

obligaiilor contractuale de ctre ambele pri.

CAP.5. RASPUNDEREA CONTRACTUALA-PENALITAT
5.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatile asumate
prin contract, atunci Benficiarul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati,
Suma echivalenta cu 0,1% pe zi din valoarea contractului.

5.2 In cazul n care Benetici01ul nu onoreaza facturile in termen de 6) de z1le de la cxpirarea

perioadei convenite. atunei acesta are obligatia de a plati, ca penaltat1.
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CAP. 6. MODIFICAREA CONTRACTULUI:
Modificarea oricrei clauze a contractului se poate face numai prin inelegerea
6.1.
convenit în scris, prin act adiional.

dintre Pärti.

CAP. 7. INCETAREA CONTRACTULUI:
Prezentul contract înceteaz:
prin acordul scris al Prilor;

7.1.

a)

la expirarea duratei acestuia, convenit
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prin denunarea
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cu
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Neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor asumate prin prezentul
8.1.
contract, atrage rspunderea Prii
în culp, cu exceptia cazurilor de exonerare prevzute de lege.
8.2. Nerespectarea termenelor _i a condiilor de prestare a activitilor
încredinate de ctre
interese în
BENEFICIAR, atrage rspunderea PRESTATORULUI _i plata de daune
favoarea BENEFICIARULUI, stabilite de ctre instana judectoreasc
competent la
valoarea prejudiciului cauzat acestuia din urm.

CAP. 9. FORA

MAJORÁ:

Nici una dintre Prtile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/_i de
9.1.
executarea în mod necorespunztor - total sau parial
a oricrei obligaii care îi revine în baza
prezentului contract, dac

neexecutarea sau executarea necorespunztoare

a obl1gaiei

respective

a fost cauzat de fora major, a_a cum este definit de lege.
9.2. Partea care invoc forta major este obligat s notifice celeilalte Pri,
producerea evenimentului _i sia toate msurile posibile în vederea limitrii
9.3.

Dac

în termen de 2 zile,
consecinelor lui.
în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu înceteaz, Prile
au

dreptul s-_i notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fär ca vreuna dintre acestea sä
pretind daune-interese.
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BENEFICIAR,
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DIRECTOR
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DIRECTOR ADJUNCT

RuxandraSmion

Avizat,
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SEF SERVICU TABERE
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SEF BIROU TABERE

INTERNE

Andrei Urzjca

Avizat,
CONSILIER JURIDIC

Stefania Mitrei-

Intocmit,
CONSILIER TABERE INTERNE
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