
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR.. DIN ..LK.SlaLl8 

I.PARTI CONTRACTANTE 

Intre 
1.1 Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti-PROEDUS adresa Splaiul 

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

Florin Diaconescu, denumit in continuare .,Beneficiarul". 

1.2 S.C. AVISTA VISION SRL, cu sediul în Bucure_ti, str. Ileana Cosâzeana, nr. 3, BI. S 35, Sc. 
2. et. 2. ap 38. sector înregistratã la Registrul Comen�ului sub nr. J40/4118/2008, CUI RO 
23438515. având contul în Trezorerie R044TREZ7055069XXX006435 reprezentat� prin Bugean
Daniel Florin. în calitate de prestator, pe de alt� parte. 

2. Definitii 
2.1 In prezentul contract urm�torii termeni vor fi interpretati 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) pre�ul contractului - pre�ul pl�tibil prestatorului de c�tre achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integral� _i corespunz�toare a tuturor obliga�iilor asumate prin contract; 
d) servicii. 
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�ti, 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, restrictii ap�rute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustiv�, ci enun�iativ�. 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; 

8i-zi calendaristic�; an - 365 de zile.

activit�i a c�ror prestare face obiect al contractului; 

3. Interpretare 
3.1 in prezentul contract, cu exceptia 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 pre�ul contractului 
4.1. Prestatorul se oblig� s� presteze servicii pentru eveniment prin realizarea atelierelor de creatie 
si punerea la dispozitie de materiale, echipament si personal necesar la evenimentului "VisualAr
Underval ce se va desfasura in perioada 23-24 iunie 2018 in Parcul Tineretului,intrarea 
Gh.Sincai,conform ofertei prezentate in cadrul Catalogului electronic SEAP si care a format obiectul
achizitiilor [DA20632653], cod CPV 79953000-9- Servicii de organizare de festivaluri (Rev.2)

dupa cum urmeaza : 

41.1 Servicii de inchiriere Ateliere interactive si creative pentru copii conform programului 10h/zi x 

2 zile (23.06.2018-24.06.2018) -2 ateliere (atelier decorare bratari cu culori marble diferite, 



Cuori, atelier graffitii pe plexiglass/forex in ) aprox 1000 copii/zi/atelier x2 ateliere = 4000 de kikturi 

4.1.1.1 Tarif de 11.00 lei fara TVA kit/ x 4000 kituri 

-Achizitorul se oblig� s� pl�teasc� prestatorului pretul convenit pentru îndeplinirea contractului 
de servicii prevazute in oferta 
4.3.- Pre�ul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv pretul produselor livrate _i al 

Serviciilor prestate, pl�tibil prestatorului de c�tre achizitor conform graficului de pl��i, este de 

44.000,00 lei. la care se adauga 8.360,00 lei TVA. 

5. Durata contractului 
5.1- Durata prezentului contract este de data semnarii lui si pana la data îndeplinirii obliga�iilor 
contractuale reciproce, dar nu mai târziu de 60 zile. 

6. Documentele contractului 
6.1 Documentele contractului sunt: 
- Propunerea financiar� a ofertantului 

7.0bligatile principale ale prestatorului 
7.1 Prestatorul se obliga så presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada

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

caietul de sarcini.
7.3- Prestatorul se oblig� s� presteze serviciile în conformitate cu oferta prezentata 
7.4 Prestatorul se obliga sa realizeze un Proces Verbal de recep�ie pentru servicile efectuate care 

se ataseaza la factura.
7.5-Prestatorul se oblig� s� despägubeasc� achizitorul impotriva oric�ror: 

i) reclamajii _i ac�iuni în justi�ie, ce rezult� din înc�lcarea unor drepturi de proprietate 
intelectualä (brevete, nume, m�rci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instala�ile 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. 

8. Obligatile principale ale achizitorului 
8.1 Achizitorul se oblig� s� pl�teasc� pre�ul convenit în prezentul contract pentru serviciile 

prestate. 
8.2- Achizitorul se oblig� s� receptioneze serviciile prestate în termenul convenit. 
8.3 Achizitorul se oblig� s� pl�teasc� pre�ul 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 - Dacã achizitorul nu onoreaz� facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prev�zute 
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea servicilor. Imediat ce achizitorul onoreaz�à 

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

9.Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabiläa obliga�iilor 
9.1 -În cazul în care, din vina sa exclusiv�, prestatorul nu reu_e_te s�-_i execute obligatile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul 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 
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Pall leezate de a considera contractul reziliat ae arept ae a Cere reZINerea 

contractului _i de a pretinde plata de daune-interese. 
.4-Achizitorul î_i rezerv� dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa
aaresata prestatorului, f�r� nici o compensa�ie, dac� acesta din urm� d� faliment, cu condi�ia ca 

ceasta denun�are s� nu prejudicieze sau s� afecteze dreptul la ac�iune sau despägubire 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. 

Clauze specifice 

10. Garan�ia de bun� execu�ie a contractului 
Nu este cazul.

11. Ale responsabilit��i ale prestatorului 
11.1 -() Prestatorul are obliga�ia de a executa serviciile preväzute în contract cu profesionalismul _i 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat _i în conformitate cu propunerea sa tehnic�.
2) Prestatorul se obligä 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. 

11.2- 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. Recep�ie _i verific�ri 
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestarea serviciilor pentru a stabili 
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic� _i din caietul de sarcini. 
13.2 Verific�rile vor fi efectuate dec�tre achizitor prin reprezentan�ii säi împuternici�i, in 
conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obliga�ia de a notifica în scris
prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.
13.3 Pär�ile vor semna un proces verbal de recep�ie a serviciilor în forma agreata de achizitor. 
Lipsa receptiei constituie motiv temeinic pentru refuzul de plat� din partea achizitorului. 
14. Incepere, finalizare, întârzieri, sistare 
14.1 -(1) Prestatorul are obliga�ia 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� întârzieri _i/sau suport� costuri suplimentare, datorate în 

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

serviciului; �i totalul cheltuielilor aferente, dac� este cazul, care se vor adãuga 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� stabilit� în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul 
convenit de p�r�i, termen care se calculeaz� de la data inceperii prest�rii serviciilor. 
(2) In cazul în care: orice motive de întârziere, ce nu se datoreaz� prestatorului, sau 
ii) alte cireumstan�e neobi_nuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin înc�lcarea contractului de 
cätre prestator, îndrept�� esc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor
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 in graf+cul de prestare se face cu acordul p�rtilor, prin act adi�ional 14.4- In afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execu�ie, oriceintärziere în îndeplinirea contractului d� dreptul achizitorului de a solicita penalit��i prestatorului. 
15. Ajustarea pre�ului contractului 
15.1- Pentru servicile prestate, pl��tile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in 
propunerea financiar�, anex�la contract. 
15.2- Pre�ul 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�i 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�� de achizitor de modul în care îndepline_te 
contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin r�spunz�tor fa�� de prestator de modul în care î�i îndepline_te 

partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan�ilor dac� ace_tia nu î_i 

îndeplinesc partea lor din contract. 

16.4- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac� acesta nu �i-a indeplinit parteas
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pre�ului contractului �i va fi 
notificat� achizitorului. 

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

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� forta 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 

limit�rii consecin�elor 
17.5 - Partea contractant� care invoc� for�a major� are obligatia de a notifica celeilalte p�r�i încetarea 

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare. 
17.6 Dac� for�a major� actioneaz� 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. Solutionarea litigilor 
18.1 Achizitorul _i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil�, prin 

tratative directe, orice neîn�elegere sau disput� care se poate ivi între ei în cadrul sau în leg�tur� cu 

îndeplinirea contractului. 

18.2 Dac�, dup� 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul _i prestatorul nu reu_esc s� 

rezolve în mod amiabil o divergen�� contractual�, fiecare poate solicita ca disputa s� se solu�ioneze 

fie prin arbitraj la Camera de Comer� �i Industrie a României, fie de c�tre instan�ele judec�tore_ti din 

Romania



20. Comunic�ri 

20.1 (1) Orice comunicare între p�r�i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie s� fie 
transmis� în scris.

2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii. cât _i în momentul 
primirii. 
20.2 -Comunic�rile între p�r�i se pot face _i prin telefon, telegram�, telex, fax sau e-mail cu condi�ia 
confirm�rii în scris a primirii comunic�rii. 
21. Legea aplicabil� contractului 
21.1- Contractul va fi interpretat conform legilordin România.

P�r�ile au înteles s� încheie astazi, S..D.., prezentul contract în 2 (douä) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Prestator, 
AVISTA VISION S.R.L 

Centrul de Proiecte 
Educationale si Sportive Bucuresti- 

PROEDUS 

DIRECTOR
DIRECTOR

Flori Diaconescu 
Daniel Bugean Florin

Avizat. 
DIRECTOR ADJUNCT 

Ruxandra Simion

SEF SERVICIU PROIECTE

Alina Purcaru 

Avizat,
SEF BIROU CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Nicoleta Ghiriac 

PORTIVE EDUCATToA PROEDUSLE S 

Avizat,
CONSILIER JURIDIC
AHna Téodorescu 

Vizat pentru control 
financiar preventiv propriu 

Intocmit, 
CONSILIER 

BIROUL CULTURAL, J 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Hamadi Hebe, 

CUREST 



19. Limba care guverneaz� contractul 19.1- Limba care guverneaz� contractul este limba român�.
20. Comunic�ri 
20.1 - (1) Orice comunicare între pärt�i, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie s� fie 

transmis� în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât _i în momentul

primirii. 
20.2 Comunic�rile între pär�i se pot face �i prin telefon, telegram�, telex, fax sau e-mail cu condi�ia 
confirm�rii în scris a primirii comunic�rii. 21. Legea aplicabil� contractului 21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Pär�ile au înteles s� încheie astazi, . exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
.., prezentul contract în 2 (douä)

Achizitor, 
Centrul de Proiecte Prestator, 

AVISTA VISION S.R.L Educationale si Sportive Bucuresti-
PROEDUS

DIRECTOR 
Florin Diaconescu DIRECTOR 

Daniel Bgean Florin 

SEF SERVLEÍU PROIECTE
Alina Pure 

Avizat, 
SEF BIROU CULTURAL, 
ARTISTIC SI EDUCATIONAL 
Nicoleta Chiraç

Avizat, 
CONSILIER SURIDIC 
Alina/Teodoresqu 

/U pROFRUS 

cONTRGL UAnza3

Intocmit, 
DATA CONSILIER BIROUL CULTURAL, 

ARTISTIC SI EDUCATIONAL 

Hamadi Hebe 


