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CONTRACT
DE PRESTĂRI SERVICII DE ORGANIZARE VIZITE DE STUDIU
NR.----- DIN DATA DE ---------------

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile și completările ulterioare, și
în temeiul Hotărârii Consiliului Director al Fundației Amfiteatru nr. 8/22.01.2018, modificată prin
Hotărârea Comitetului Director al Fundației Amfiteatru nr. 68/27.07.2018 pentru organizarea și
desfășurarea procedurii proprii de atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii
sociale, servicii de învățământ, servicii de sănătate, servicii culturale, servicii hoteliere și restaurante,
prestări de servicii pentru comunitate, servicii poștale și servicii diverse și alte servicii specifice,
prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu valoarea
estimată fără TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și mai
mare decât pragul prevazut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, respectiv intervalul de la 135.060
lei până la 3.376.500 lei, s-a încheiat prezentul contract de prestări de servicii,
1. Între
FUNDAȚIA AMFITEATRU, cu sediul in Bucureşti, str. Popa Tatu, nr. 68, sector 1, cod postal 010806,
Romania, inregistrata sub nr. 386/2000 in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, CIF 13614070, cont
bancar RO41 TREZ 7015 0990 2X01 8465, deschis la Trezoreria Sectorului 1, telefon/fax:
021.312.58.40/ 021.312.51.03, reprezentată prin d-nul Borșan Aurel – Președinte, în calitate de
achizitor, pe de o parte
si
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................., pe de alta parte.
2. Definiţii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a.
contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b.
achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c.
preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d.
servicii – activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
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e.
forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;
f.
zi - zi calendaristică;
k.
an - 365 de zile.
l.
proiectul- cererea de finantare denumita „Dezvoltare locală integrată în comuna Belin”, a
cărei implementare este cofinanțată în condițiile contractului de finanțare POCU/138/4/1/115021.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, daca nu se specifica
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului
4.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile de organizare vizite de studiu în cadrul implementării
proiectului „Dezvoltare locală integrată în comuna Belin”, ID POCU/138/4/1/115021, în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract și cu oferta prestatorului care face
parte integrantă din contract.
4.2 Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor,
este de -----------------.
4.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor la termenele si in conditiile convenite în
prezentul contract de achiziţie pentru proiectul „Dezvoltare locală integrată în comuna Belin”,
conform contractului de finantare POCU/138/4/1/115021. În consecință, prestatorul, prin
reprezentantul sau legal, declara ca i s-a explicat, a înțeles și că acceptă în mod expres
următoarele:
(a) Plata oricărei facturi emise și comunicate de către prestator pentru servicii prestate în
temeiul prezentului contract va fi efectuată de către achizitor numai ulterior, sub condiția și
în măsura încasării efective de către achizitor de la autoritatea de management a proiectului
a sumelor corespunzătoare și destinate plății facturilor / serviciilor în cauză;
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(b) Achizitorul nu garantează în niciun mod plata efectivă și/sau termenul de plată a sumelor
corespunzatoare de către autoritatea de management a proiectului;
(c) În considerarea celor de mai sus, prestatorul nu este îndreptățit să solicite achizitorului
penalități de întârziere sau acoperirea vreunui prejudiciu direct sau indirect cauzat de plata
cu întarziere a prețului serviciilor prestate în temeiul prezentului contract.
5. Durata contractului
5.1 Data de început a contractului este data semnării contractului de ambele părţi.
5.2 Data de sfârşit a contractului este 30.06.2020.
6. Obligaţiile principale ale prestatorului
6.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciilor de organizare vizite de studiu, potrivit ofertei, care
este parte integrantă din prezentul contract.
7. Obligaţiile principale ale achizitorului
7.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate
în termen de 90 de zile lucratoare de la data înregistrării ultimului document necesar efectuarii
plății și sub rezerva celor prevazute la art. 4.3. de mai sus.
7.2 Plata serviciilor prestate se va face pe bază de factură emisa de către prestator și comunicată
achizitorului împreună cu toate documentele și/sau evidențele solicitate de către achizitor în
scopul efectuării plății.
8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata
de daune-interese.
8.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
achizitor. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

9. Alte responsabilităţi ale prestatorului
9.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa financiară.
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10. Alte responsabilităţi ale achizitorului
Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care le
consideră necesare îndeplinirii contractului.
11. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
11.1 Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
incheierea contractului.
11.2 Serviciile prestate în baza contractului trebuie livrate în termenul convenit de părţi.
11.3 În cazul în care, din orice motive, serviciile sunt prestate cu întârziere, ce nu se datorează
prestatorului sau se ivesc alte circumstanţe neobişnuite, prestatorul are dreptul să solicite
prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora. Părțile vor revizui,
de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.
11.4 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.
12. Amendamente
Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
13. Soluţionarea litigiilor
13.1 Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
13.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul va fi solutionat în conformitate cu
legislația în vigoare.
14. Limba care guvernează contractul
Limba care guvernează contractul este limba română.
15. Comunicări
15.1 (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
15.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
16. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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Părţile au înţeles să încheie astăzi, ______________, prezentul contract în 2 (două) exemplare cu
valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
FUNDAȚIA AMFITEATRU
PREȘEDINTE
AUREL BORSAN

Prestator,
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