
Contract de servicii 

nr. 259 data 0o 2013 

1. P�r�ile contractante 

In temeiul Ordonan�ei de Urgen�� nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie

public�, a contractelor de concesiune de lucr�ri publice _i a contractelor de concesiune de servicii, 
cu modific�rile _i complet�rile ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servicii, 

între 
Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti- PROEDUS, adresa Splaiul 

Independentei nr.2. sect 5. Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin Director

Diaconescu, denumita in continuare achizitor, pe de o parte 

Florin 

OLLIE GANG SHOP SRL, avand cod de identificare fiscal RO26737651, inregistrata la 

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3518/2010, cu sediul

in Bucuresti, Splaiul Independentei nr.273, corp2, et.4, birou 87, sector 6, Romania, reprezentata 

legal prin Mugur Nedelciu - Administrator, in calitate de Prestator.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urm�torii termeni vor fi interpreta�i astfel: 

a) contract- prezentul contract _i toate anexele sale; 
b) achizitor �i prestator - p�r�ile contractante, a_a cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c) preful contractului - pre�ul plätibil prestatorului de c�tre achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integral� _i corespunz�toare a tuturor obliga�ilor asumate prin contract

d) servicii - activit��i a c�ror prestare face obiect al contractului;

f) forta major�- reprezint� o împrejurare de origine extern�, cu caracter extraordinar, absolut 

imprevizibil� _i inevitabil�, care se afl� în afara controlului oric�rei p�r�i, care nu se datoreaz� 

gre_elii sau vinei acestora, �i care face imposibil� executarea _i, respectiv, îndeplinirea contractului; 
sunt considerate asemenea evenimente: r�zboaie, revolu�ii, incendii, inunda�ii sau orice alte 

catastrofe naturale, restric�ii ap�rute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind

exhaustiv�, ci enuntiativä. Nu este considerat for�� major� un eveniment asemenea celor de mai sus 

care, f�r� a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga�iilor 

uneia din p�r�i; 

g) zi- zi calendaristic�; an - 365 de zile.

3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excep�ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural �i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezint� zile calendaristice dac� nu se 

specific� în mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul �i preul contractului 
4.1. Prestatorul se oblig� s� presteze servicii pentru evenimente, cod CPV 79952000-2 Servicii 

pentru evenimente, conform ofertei financiare a prezentului contract, pentru buna desfasurare a 

proiectului ,.VisualArt-Underval", desfasurat in Parcul Tineretului, intrarea Gh.Sincai, in perioada 
23.06.2018-24.06.2018, prin punerea la dispozitie a unui skatepark. Montarea este permisa 



incepand cu data de 18.06.2018, orele 23:00, demontarea se va efectua dupa terminarea 

evenimentului, respectiv 24.06.2018, orele 23:00 si pana pe 27.06.2018, orele 23:00. 

4.2. Achizitorul se oblig� s� pl�teasc� prestatorului pre�ul convenit pentru îndeplinirea contractului 

de servicii prev�zute în propunerea financiar� a ofertantului 

43. Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv pre�ul produselor livrate _i al 

serviciilor prestate, pl�tibil prestatorului de c�tre achizitor con form graficului de pl��i, este de 

30.000 lei fara TVA, respectiv 35.700 cu TVA. 

5.1- Durata prezentului contract este de data semnarii lui si pana la data îndeplinirii obliga�ilor 

contractuale reciproce, dar nu mai târziu de 60 zile. 

5. Durata contractului 

6. Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt:

-Documentatie atribuire SEAP 

-Factura
-Alte documente pe masura procedurii lor 

7. Drepturile si Obliga�ile principale ale prestatorului 

7.1 Prestatorul se oblig� s� presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada 

convenita _i în conformitate cu obliga�iile asumate.
7.2-Prestatorul se oblig� s� presteze serviciile la standardele �i/sau performan�ele prezentate 

7.3-Prestatorul se obliga sa realizeze un Proces Verbal de receptie pentru serviciile efectuate care 

se ataseaza la factura.
7.4- Prestatorul se oblig� s� despägubeasc� achizitorul împotriva oric�ror: 

i) reclama�ii _i ac�iuni în justi�ie, ce rezultä din înc�lcarea unor drepturi de proprietate 
intelectual� (brevete, nume, m�rci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instala�iile sau utilajele folosite pentru sau în leg�tur� cu serviciile prestate 

ii) daune-interese, costuri, taxe _i cheltuieli de orice natur�, aferente, cu exceptia situa�iei în 

care o astfel de înc�lcare rezult� din respectarea caietului de sarcini întocmit de c�tre achizitor. 

7.5 - Personalul de specialitate necesar realiz�rii serviciilor de amenajare si materialele vor fi puse 

la dispozitie de c�tre Prestator. 

7.6 Montarea materialelor se va face începand cu data de 18 iunie 2018, ora 23:0, iar demontarea 

acestuia se va efectua pana in data de 27 iunie 2018, orele 23:00. 

7.7 - Prestatorul are dreptul de a primi, în condi�ile _i la termenele preväzute prin Contract, 
remuneratia cuvenit� pentru prestarea serviciilor de la art. 4.3. 
7.8 Prestatoul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, pentru procedeele de montaj _i 
pentru orice daune sau accidente survenite din execu�ia necorespunzätoare a lucr�rilor executate. 

Prestatorul se oblig� s� î_i îndeplineasc� toate obliga�iile care decurg din prezentul Contract, 
cu bunã-credin�� _i cu maximum de profesionalism, întelegând prin aceasta inclusiv luarea
tuturor másurilor care, f�r� a necesita men�ionarea explicit� în Contract, sunt inerente atingerii 
scopului acestuia _i va r�spunde în cazul în care prin faptele lui sau ale persoanelor pe care le 

reprezintäse vor aduce prejudicii Achizitorului. 
Prestatorul se oblig� s� se ab�in� de la orice act sau fapt prin care ar putea aduce atingere 
drepturilor Beneficiarului, n�scute din prezentul Contract sau prin care s-ar aduce atingere 
bunului renume, produselor sau activit��ilor Beneficiarului. 
7.10- Dac� Prestatorul nu poate respecta, în tot sau în parte, obiectul prezentului Contract, pre�ul
Contractului se va diminua procentual cu partea care nu a fost realizat�. 

7.11-Prestatorul are obligatia s� respecte normele tehnice PSI �i normele de protec�ie a muncii
specifice activit��ii, prin instruirea personalului propriu, pe linie de protec�ie a muncii, �inând
seama de preg�tirea profesionalá a fiec�rui angajat precum si obligatia de a-_i asuma întreaga, 



raspundere pentru activitatea desf�_urat� de c�tre personalul propriu, în ceea ce prive�te protectia 

muncii

12- Prestatorul este obligat s� anunte imediat Achizitorului despre orice inconvenient care ar 

putea conduce la un accident de munc�, produs în loca�ia ce i-a fost pus� la dispozi�e. 

8. Drepturile si Obliga�iile principale ale achizitorului 

8.1- Achizitorul se oblig� s� pl�teasc� pretul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate confort art.4.3.

8.2 Achizitorul se oblig� s� receptioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

8.3 Achizitorul se oblig� s� pl�teasc� pretul c�tre prestator în termenul convenit de la emiterea 

facturii de c�tre acesta, dar nu mai mult de 30 zile de la semnarea procesului verbal de receptie 

8.4 Achizitorul nu va pl�ti penalit��i dac� nu i s-au asigurat fondurile de la bugetul local _i/sau

fonduri comunitare necesare îndeplinirii obliga�iilor contractuale.

8.5- Dac� achizitorul nu onoreaz� facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevä�zute 

convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaz� 

factura. prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

8.6 Achizitorul are obligatia s� sesizeze toate deficien�ele constatate cu ocazia recep�ion�rii 

elementelor de decor puse la dispozi�ie de c�tre Prestator, ce ar putea pune în pericol buna 

desf�_urare a activit�jii sale;

9.Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabil� a obliga�ilor 

9.1 - In cazul în care, din vina sa exclusiv�, prestatorul nu reu_e_te s�-_i execute obliga�iile asumate 

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pre�ul contractului, ca penalit��i, o sum� 

echivalent� cu o cot� procentual� din pre�ul contractului -0,1%.

9.2 In cazul în care achizitorul nu onoreaz� facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obliga�ia de a pl�ti, ca penalit��i, o sum� echivalent� cu o cot� 

procentual� din plata neefectuat� - 0,1% pe zi de întârziere. 

9.3 Nerespectarea obliga�iilor asumate prin prezentul contract de c�tre una dintre p�r�i, în mod 

culpabil, d� dreptul pär�ii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea 

contractului _i de a pretinde plata de daune-interese. 

9.4 Achizitorul î_i rezerv� dreptul de a denun�a unilateral contractul, printr-o notificare scris� 

adresat� prestatorului, f�r� nici o compensa�ie, dac� acesta din urm� dä faliment, cu condi�ia ca 

aceast� denun�are s� nu prejudicieze sau s� afecteze dreptul la ac�iune sau desp�gubire pentru

prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunz�toare pentru 

partea din contract îndeplinit� pân� la data denun��rii unilaterale a contractului. 

10.Confiden�ialitate 
10.1. Prestatorul va trata în regim de strict� confiden�ialitate _i va folosi exclusiv în interesul 

Achizitorului toate Informatiile Confiden�iale referitoare la acesta, f�r� limit� de durat�, 

indiferent dac� informa�iile i-au fost furnizate de c�tre Beneficiar, sau au fost ob�inute în orice alt 

mod în intervalul derul�rii Contractului.

11. Incetarea Contractului
11.1. Contractul înceteaza prin ajungere la termen, conform prevederilor Art. 5 din Contract.
11.2. Prezentul Contract poate înceta �i înainte de expirarea termenului preväzut la Art. 5.1. prin 

urmätoarele modalit��i:
a) Prin acordul expres al P�r�ilor exprimat în scris într-un act adi�ional; 
b) in cazul nerespect�rii grave de oricare dintre Pårti în tot sau în parte, a obligatilor 

esen�iale preväzute în sarcina sa potrivit prevederilor prezentului Contract, Contractul va 



fi reziliat de plin drept, f�r� a mai fi necesar� punerea in întârziere _i f�r� orice alt 
formalitate prealabil�. 

Clauze specifice 

10. Garantia de bun� execufie a contractului 
Nu este cazul.

11. Alte responsabilitä�i ale prestatorului 
11.1-(1) Prestatorul are obliga�ia de a executa serviciile prev�zute în contract cu profesionalismul 

Si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat �i în conformitate cu propunerea sa tehnic�.

(2) Prestatorul se oblig� s� supravegheze prestarea servicilor, s� asigure resursele umane,

materialele, instala�iile, echipamentele _i orice alte asemenea, fie de natur� provizorie, fie 

definitiv�, cerute de �i pentru contract, în m�sura în care necesitatea asigur�rii acestora este 

prevazut� în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

T1.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu�ia serviciilor în conformitate cu graficul

de prestare convenit. Totodat�, este r�spunz�tor atât de siguran�a tuturor opera�iunilor _i metodelor 

de prestare utilizate, cât _i de calificarea personalului folosit pe toat� durata contractului. 

12. Alte responsabilit��i ale achizitorului 

12.1 Achizitorul se oblig� s� pun� la dispozi�ia prestatorului orice facilitä�i _i/sau informa�ii pe 

care acesta le-a cerut în propunerea tehnic� _i pe care le consider� necesare pentru îndeplinirea 

contractului. 

13. Receptie �i verificäri 
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic� _i din caietul de sarcini. 

13.2 Veri fic�rile vor fi efectuate dec�tre achizitor prin reprezentan�ii säi împuternici�i, în 

conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obliga�ia de a notifica în scris 

prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop. 

13.3 Pä�r�ile vor semna un proces verbal de recep�ie a serviciilor în forma agreata de achizitor. 

Lipsa recep�iei constituie motiv temeinic pentru refuzul de plat� din partea achizitorului. 

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 

14.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de 

la primirea ordinului de începere a contractului. 

(2) In cazul în care prestatorul sufer� întärzieri _i/sau suport� costuri suplimentare, datorate în 

exclusivitate achizitorului, p�r�ile vor stabili de comun acord: prelungirea perioadei de prestare a 

serviciului; _i totalul cheltuielilor aferente, dac� este cazul, care se vor ad�uga la pre�ul contractului. 
14.2- (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dac� este cazul, oricare faz� a acestora

preväzut� a fi terminat� într-o perioad� stabilitä în graficul de prestare, trebuie finalizate în 

termenul convenit de pärt�i, termen care se calculeaz� de la data începerii prest�rii serviciilor. 

(2) În cazul în care: orice motive de întârziere, ce nu se datoreaz� prestatorului, sau 

ii) alte circumstan�e neobi_nuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin înc�lcarea contractului 
de c�tre prestator, îndrept�t esc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 

servicilor sau a oric�rei faze a acestora, atunci p�r�ile vor revizui, de comun acord, perioada de 

prestare �i vor semna un act adi�ional. 
14.3- Dac� pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respect� graficul de prestare, acesta 

are obliga�ia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 

prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul pär�ilor, prin act adi�ional. 4 



14.4- In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuieorice intärziere in indeplinirea contractului d� dreptul achizitorului de a solicita penainta prestatorului. 

15. Ajustarea pre�ului contractului 
15.1- Pentru serviciile prestate, plä�ile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea financiar�, anex� la contract. 
15.2-Pretul contractului se ajusteaz� utilizând formula convenit�. 
16. Subcontractan�i 

16.1- Prestatorul are obliga�ia, în cazul în care subcontracteaz� p�r�i din contract, de a încheia

contracte cu subcontractan�ii desemna�i, în acelea_i condi�ii în care el a semnat contractul cu 
achizitorul. 
16.2-(1) Prestatorul are obliga�ia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate 
cu subcontractan�ii desemna�i. 
(2) Lista subcontractan�ilor, cu datele de recunoa_tere ale acestora, cât _i contractele încheiate cu 

ace_tia se constituie în anexe la contract. 
16.3-(1) Prestatorul este pe deplin r�spunz�tor fa�ä de achizitor de modul în care îndepline�te 

contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin räspunz�tor fa�� de prestator de modul in care i_i îndepline�te 
partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan�ilor dac� ace_tia nu í_i 

îndeplinesc partea lor din contract. 
16.4- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac� acesta nu _i-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pretului contractului _�i 
va fi notificat� achizitorului. 

17. Forta major� 

17.1 - Forta major� este constatat� de o autoritate competent�. 
Forta major� exonereaz� par�ile contractante de îndeplinirea obliga�iilor asumate prin 17.2 

prezentul contract, pe toat� perioada în care aceasta ac�ioneaz�. 
17.3 Indeplinirea contractului va fi suspendat� în perioada de ac�iune a fortei majore, dar f�r� a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau p�r�ilor pân� la apari�ia acesteia. 
17.4 Partea contractant� care invoc� for�a major� are obliga�ia de a notifica celeilalte p�r�i, 
imediat �i în mod complet, producerea acesteia �i s� ia orice m�suri care îi stau la dispozi�ie în 
vederea limitärii consecin�elor. 
17.5 Partea contractant� care invoc� for�a major� are obliga�ia de a notifica celeilalte p�rt�i
incetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6- Dac� forta major� ac�ioneaz� sau se estimeaz� ca va ac�iona o perioad� mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s� notifice celeilaltep�r�i încetarea de drept a prezentului contract, f�r� 
ca vreuna din p�r�i s� poat� pretind� celeilalte daune-interese. 

18. Legea aplicabil� �i solufionarea litigilor 
18.1. Legea aplicabilä prezentului Contract este legea român�. Orice litigiu decurgând din sau în 
legatur� cu prezentul Contract, inclusiv cu privire la validitatea, interpretarea, modificarea.
executarea ori desfiin�area acestuia, va fí solu�ionat de cätre Pär�i mai întâi pe cale amiabil�, iar în 
caz de neajungere la o solu�ie pe cale amiabil�, acesta va fi supus instantelor judecatoresti 

competente. 



Art.15. Dispozi�ii finale

5.1. Modificarea clauzelor prezentului Contract nu este admisibil� decât cu acordul ambelor 
Parti, exprimat în form� scris� într-un act adi�ional. 
.2. Prezentul Contract se completeaz� cu dispozi�iile legii române în vigoare, cu privire la 
Situatile pe care nu le reglementeaz� in mod expres. Nulitatea uneia din clauzele Contractului nu 
arage nulitatea întregului Contract, cu exeep�ia situa�iei cánd acea clauz� este considerat� ca 
fiind substan�ial�. 

5.3. Prezentul Contract a fost semnat la Bucure_ti, ast�zi, L.do.... în dou� exemplare 
originale, în limba român�, cuprinzånd o singur� anex�, fiecare Parte atestând c� se afla în 
posesia a câte unui act original. 

Achizitor, 
Centrul de Proiecte 

Prestator, 

Educationale si Sportive Bucuresti- 
PROEDUS 

OLLIE GANG SHOP SRL 

ADMINISTRATORR 
Mugur Nedalciu

DIRECTOR
Florin Diaconescu 

COMERCASEF SERÝIÇIU PROIECTE

Alina Papr 

oGIETAT 
OLLIE 

GANG SHOP 
S.R.L UCURESAVizat, 

ROMAN 

SEF BIROU CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Nicoletahriap 

Avizat, 
CONSILIER JURIDIC

Alina /Teodorescu 

Intocmit, 
CONSILIER BIROUL CULTURAL, 

ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Hamadi Hebe TREVENTEMNATURA 

2 34 


