Contract de servicii si consultanta
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Preambul

In temeiul OUG nr34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie blica, a
contractelor de cesiune de lucrari publice si a contractelor de cesiune
servlOll ,
aprobata cu modificari si completari de legea nr 337/2006 , s-a inchei prezentul
contract de prestari servicii , intre :

1. COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL CARAIMAN.

cu

Bucuresti , sector 1 . str Caraiman nr 33A . telefon/fax:0211224 122 , cod
fiscal 23410107 , Cont IBAN RO17 TREZ 7012 4662 TLXX
)
deschis laTrezoreria sector 1 , reprezentataprin Director Execu
Stratulescu Simona , in calitate de achizitor ,pe de o parte

2. SC SMART IT SHOP Al{D SERVICE SRL . cu sediul in Bu resti , B'
dul Ghencea nr 79 , sect 6 , inregistrat la Registrul Comertului bnr
J4011246912012. cod fiscal RO 26628565 . Cont IBAN RO06
069X XX00 8186 , deschis laTrezoreria Sect 5 ,reprezentata
Adrian si Nita Laurentiu in calitate de prestator ,
a intervenitprezentul contract

'l'055

Chilargi

.

CLAAZE OBLIGATORII

1. Obiectul principal al contractului
Prestatorul se oblige sa presteze ,, service pentru copi toare si
faxuri o' in perioada convenita ,pastrand obligatiile asumate n
prezentul contract .
I.2 - Achizitorul se oblige sa plateasca pretul convenit in pre
contract , pentru serviciile prestate de prestator .
1.1

-

2. PRETUL CONTRACTULUI

2.1

Pretul estimat pentru indeplinirea contractului , platibil restatorului
de catre achizitor este de 2942 ron fara tva pentru 1.2 I ni, pretul
pe aparat fiind de 3lron fara tvalcopiator/aparat med
I /luna si
18 ron fara tvalfaxlluna .

-

3. Durata contractului
3.1

-

Durata prezentului contract este de 12luni

.

4. Executarea contractului
4.I - Executarea contractului incepe

de la data semnarii de

parti

5. Documentele contractului
5.1

Documentele contractului sunt actele aditionale ( daca
precum si propunerile tehnice sau financiare .

-

ista )

6. Obligatiile principale ale prestatorului
6.I - Prestatorul

se obliga sa presteze serviciile la standardel sau
performantele prezentate in propunerea tehnica anexata c tractului.

6.2 - Prestatorul

se obliga sa presteze serviciile in perioada

contract .
6.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul i
va
oricaror reclamatii si actiuni in justitie , legate de echi
entele,
materialele , instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturra cu
produsele achizitionate .
6.4 - Prestatorul se obliga sa factureze serviciile prestate in
formitate
cu elementele stabilite de comun acord si anume ca plata
turilor
reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate
serviciilor prestate sau lucrarilor efectuate , sa fie efec

perioada 24-31a fiecarei luni

.

7. Obligatiile principale ale achizitorului
7.I - Achizitorul

se obliga sa receptioneze serviciile prestate n termenul

convenit in contract.

.2 - Achizitorul

obliga sa plateasca pretul catre prestator n perioada
24 - 3I a ftecarei luni , conform art 2.1 din prezentul
7.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de l4 ile
lucratoare de la expirarea datei prevazute in contract , pr
torull are
dreptul de a sista serviciile prestate si de a beneficia de
Itzzarea
sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare
7

se

Imedi at c e achizitoru I onor eaza factur a, pre statorul va relu.a
prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil .
p I ati i

.

8. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila
8.1

a

obligatiilor

- In

cazul in care din vina sa exclusiva , prestatorul nu useste sa-sl
execute obligatiile asumate prin contract , atunci achizi
I are
dreptul de a deduce din pretul contractului , ca penalitati , o sumit
echivalenta cu o cota procentuala de 0.060/o din pretul
ractuh,ri
pentru fiecare zi de intarziere pina la indeplinirea efecti a

obligatiilor.
8.2 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul co
una din parti , in mod culpabil si repetat , da dreptul partii
considera contractul de drept REZILIAT , precum si de
plata de daune - interese .
8.3 Achizitorul isi rezerva dreptul de arezilia oricand
notificare scrisa adresata furnizorului , fara nici o compe
acesta din urma da faliment . cu conditia ca aceasta anu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau desp
furnizor . In acest caz , furnizorul are dreptul de a preti
plata corespunzatoare pentru partea din contract neindepl
data denuntarii unilaterale a contractului

de catre
Iezate de a
pretinde

prirrtr-o
tie , daca
SA NUI

bire pentru
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ita pirra la

CLAUZE SPECIFICE

9. Alte responsabilitati ale prestatorului
9.I - Prestatorul

are obligatia de a executa serviciile prev
m co:ntract
cu profesionalismul si promptitudinea cuvenita angajame lui
asumat , in conformitate cu propunerea sa tehnica .
9.2 - Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciil ,S?
asigure resursele umane , materiale , instalatiile , echi
ntele si
orice alte asemenea ) fie de naturaprovizorie , fie definiti a cerute de
si pentru contract , in masura in care necesitatea asigurari acestcrra

este prevazutain contract sau se poate deduce in mod

<1in

contract .
9.3 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia
or in
conformitate cu graficul de prestare cuvenit . Totodata ,
raspunzator atat pentru siguranta tuturor operatiunilor si
or de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosi pe toaH
durata contractului .
10.

Alte responsabilitati ale achizitorului

Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorulu orlce
facilitati si informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea
ca sl pe
care le considera necesare indeplinirii contractului.
10. 1

-

11. Receptie si verificari
Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serv ciilor pentru
a stabilii conformitatea lor , cu prevederile din propunerea te ica sii din
caietul de sarcini .Verificarile vor fi efectuate in conformi
cu
prevederile din prezentul contract .
12. Incepere o finalizare , intarzieri

Lz.I

, sistare

Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciil
cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de incepe
contractului .
12.2 - In cazul in care prestatorul sufera rntarzieri sau su
suplimentare datorate in exclusivitate achizitorului ,
stabili de comun acord prelungirea perioadei de
serviciului , totalul cheltuielilor aferente care se vor
contractului.
12.3 - Serviciile prestate inbaza contractului sau , daca este
oricare faza a acestora prevazula a fi terminata intr-o
stabilita in graficul de prestare , trebuie finalizate in
convenit de parti , termen care se calculeaza de la data i
prestarii serviciilor .
I2.4 - In cazul in care motivele de intarziere nu se
prestatorului sau in alte circumstante neobisnuite
survenii , altfel decat prin incalcarea contractului de c
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea peri
prestare a serviciilor si vor semna un act aditional .

in tirrnpul

-
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12.5 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul u f€sp@afa
graficul de prestare , acesta are obligatia de a notifica
t lucru in
timp util achizitorului .Modificarea datei sau perioade
de prestare
asumate in graficul de prestare se face cu acordul partil prin erct

aditional

.

13. Amendamente
13.1

Partile contractante au dreptul , pe durata indeplinirii
de a convenii modiftcarea clauzelor contractului , prin
numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
data incheierii contractului .

-

lui

,

aditional

.

teresele
antte:Ia

14. Forta Majora

I4.I - Forta majora este constatata de o autoritate competen
I4.2

Forta majora exonereaza partile contractante de indepl
obligatiilor asumate prin prezentul contract , pe toata
care actioneaza .
14.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatainperioada
fortei majore , dar faru a prejudicia drepturile ce li se cu
partilor pina la aparitia acestora .
14.4 - Partea contractanta aare invoca forta majora are obli
notifica celeilalte parli, imediat si in mod complet ,
acesteia si sa se ia orice masuri ce stau la dispozitie in
limitarii consecintelor .
I4.5 - Daca forta majora actioneaza sau estimeaza ca va acti
perioada mai mare de 6 luni , fiecare parte are dreptul sa
celeilalte parti incetarcape deplin drept drept a prezentu
fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daun

-

rea

ain
actlune a
eneau

ia de
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pe0
notifice
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interese.

15. Solutionarea litigiilor
15.1

-

Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pent
pe cale amiabila , prin tratative directe , orice neintelege
disputa ce se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura

indeplinirea contractului .
15.2 -Daca in 15 zile de la incepereatratativelor neoficiale,
si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o div

a rczolva
sau

hizit,orul

la

contractuala , frecare poate solicita ca disputa sa se soludioneze de
catre instantele iudecatoresti .

16. Comunicari
16.1

- Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea

prezentului

contract trebuie sa fie transmis in scris .
16.2 - Orice document scris trebuie inregistrat in momentul tpansmiterii
cat si primirii in momentul primirii .
16.3 - Orice comunicare intre parti se poate face si prin telefqn , fax sau
email .

17. Legea aplicabila contractului
17.I

- Contractul

va fi interpretat conform leeilor din Romania

.

18. Cesiunea
18.1

- Prestatorul are obligatrade anutransferatotal

saupartial
obligatiile sale asumate prin contract , fara sa obtina acofdul scrris al
achizitorului .
18.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsa$ilitate
privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract .

astazi

Prezentul Contract a fost incheiat
in doua exemplare
identice , cate unul pentru fiecare parte prezenta in contract .
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