CONTRACT PRESTARI SERVICII
Nr. .............../ .................

1. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, s-a
încheiat prezentul contract de prestare de servicii,
între
SCOALA GIMNAZIALA PODARI, cu sediul în comuna Podari, str. Scolii, nr. 1, judeţul Dolj,
cod
de
identificare
fiscală
14998041,
având
contul
curent
......................................................................, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentată legal
prin Director, prof. MARILENA ANDREESCU, în calitate de Beneficiar, pe de o parte
si
si
SC ............................, cu sediul in ......................................................, inregistrata la Registrul
Comertului
cu
nr.
J16/.............../.........................,
Cont
bancar
................................................................ deschis la Trezoreria ........................, reprezentata
prin administrator ........................................, în calitate de PRESTATOR, pe de alta parte,
Art. 1. Obiectul contractului
(1) Prestatorul presteaza servicii de catering pentru proiectul „Scoala incluziva pentru o
comunitate integrata" in intervalul orar comunicat de catre Beneficiar.
Art. 2. Durata contractului
Durata prezentului contract este de la data semnaraii, pe toata perioada de implementare a
proiectului, respectiv 25.04.2021.
Art. 3. Preţul contractului, modalităţi de plata, documente anexate la contract:
(1) Prin prezentul contract, Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului, suma de
........................
lei fara TVA, la care se adauga TVA.
Pretul este calculat pentru 64320 meniuri.
(2) Plata se va efectua, în baza facturii fiscale emise. Beneficiarul va efectua plata serviciilor
către Prestator în termen de 30 (treizeci) zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar.
(3) Pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului preţul meniului/cursant/zi nu va putea fi
majorat sau indexat.
(4) Documentele contractului:
-.........................
-Specificatii tehnice
Art. 4. Obligaţiile părţilor
4.1. Obligaţiile Prestatorului
 Costurile serviciilor de catering includ serviciile de livrare si orice alt serviciu necesar
prestarii serviciilor de catering, fara niciun cost suplimentar din partea achizitorului;
 Prestatorul isi asuma si se obliga ca transportul produselor alimentare sa se realizeze in
conditii de igiena si temperatura optime;
 Prestatorul se obliga sa dispuna de bucatarie proprie;
 Subcontractarea serviciilor de catering este admisa doar cu acceptul expres al
achizitorului si doar prin semnarea unui act aditional la contractul de servicii semnat.
Achizitorul poate refuza subcontractarea serviciilor de catering de catre prestator;










Livrarea meselor se va face in functie de programul cursurilor, ca urmare a notificarii
transmise de catre achizitor;
Sa accepte plata in maximum 30 de zile de la facturare;
Prestatorul isi asuma alcatuirea meselor cu preparate de post (vegetariene), la solicitarea
achizitorului, in functie de optiunile formulate de catre cursanti;
Meniul zilnic va fi complet diferit in oricare 2 zile consecutive de prestare;
Sa aiba avizul sanitar-veterinar valabil pe toata perioada de derulare a contractului.
Prestatorul garanteaza asupra calitatii si conformitatii produselor livrate, asumandu-si
integral raspunderea din punct de vedere medical asupra utilizarii produselor livrate.
Prestatorul este obligat sa pastreze probe din produselor livrate pentru minimum 72 de
ore de la livrare, achizitorul avand dreptul sa verifice existenta acestor probe in orice
moment, fara notificare prealabila.
In cazul in care prestatorul va avea subcontractanti acceptati de catre achizitor, acesta
va impune in mod obligatoriu in contractele cu acestia, conditiile prevazute in actualul
contract. In cazul nerespectarii acestor conditii, achizitorul isi rezerva dreptul de a refuza
subcontractarea unei parti din servicii.

4.2. Obligaţiile Beneficiarului
 sa avizeze in scris prestatorul asupra problemelor aparute;
 sa plateasca pretul serviciului in termen de maximum 30 de zile de la facturare, conform
contractului incheiat.
Art. 5. Răspunderea contractuală
(1) In cazul neachitării de către Beneficiar a facturilor si a celorlalte cheltuieli în termenul
prevăzut la art. 3 alin. (2), acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi o sumă echivalentă cu
0,01% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.
(2) În condiţiile nerespectării de către Prestator a obligaţiilor prevăzute la art. 4.1., Beneficiarul
va putea să plătească serviciile diminuate cu un procent de 1% din valoarea facturii pentru
fiecare zi calendaristică de neîndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract.
(3) Intreaga raspundere pentru eventuale cazuri medicale determinare de livrarea unor produse
alterate, neconforme, etc cade in sarcina prestatorului.
Art. 6. Încetarea contractului
(1) Contractul de închiriere încetează de drept:
a) la expirarea duratei de închiriere;
b) prin acordul scris al ambelor părţi;
c) în caz de forţă majoră conform art. 9 alin. (3);
d) daca in urma suspendarii contractului pentru maximum 30 de zile conform Art. 1 alin (2), se
doreste prelungirea termenului de suspendare pentru care partile nu convin semnarea unui act
aditional.
(2) Contractul încetează prin reziliere, cu plata de daune-interese, la iniţiativa Beneficiarului
când:
a) Prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract sau şi le îndeplineşte
în mod necorespunzător;
b) In cazul in care, urmare a verificarii existentei probelor din produsele livrate pentru
minimum 72 de ore de la livrare, se constata ca acestea nu exista sau acestea sunt pastrate in
conditii neconforme cu legislatia in domeniul alimentatiei publice in vigoare, achizitorul poate
rezilia unilateral contractul de prestari servicii semnat.
c) In cazul in care se produce imbolnavirea unor/unei persoane cauzata de furnizarea unor
produse alterate, infectate/infestate cu bacterii/virusi, imbolnavire confirmata printr-un

certificat medical emis de catre medic, achizitorul poate rezilia unilateral contractul de prestari
servicii semnat, prestatorul ramanand raspunzator pentru producerea imbolnavirii.
d) In cazul in care prestatorul nu poate livra produsele la locatia indicata de catre achizitor (locul
in care se desfasoara cursurile de formare).
e) In cazul in care prestatorul propune subcontractarea serviciilor de catering, iar achizitorul
refuza subcontractarea si nu se semneaza un act aditional la contractul de servicii.
f) Prestatorul se află în procedura de executare silită, faliment, reorganizare judiciară,dizolvare,
închidere operaţională, lichidare;
g) Prestatorul este afectat de transformări de ordin organizaţional, prin care sunt modificate
statutul juridic, obiectul de activitate sau controlul asupra sa, cu excepţia cazurilor în care astfel
de modificări sunt acceptate printr-un act adiţional la prezentul contract;
(3) Prestatorul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nicio altă sumă în afara celor
datorate de Beneficiar pentru serviciile deja prestate şi acceptate de Beneficiar ca fiind în
conformitate cu prevederile contractului.
(4) In situaţia de la art. 6, alin. 2, lit. a) Beneficiarul va fi îndreptăţit sa ceara de la Prestator
daune-interese, în cuantum de 0,01% din suma datorată, pentru fiecare zi rămasă de la data
rezilierii contractului până la data expirării contractului.
(5) Contractul încetează prin reziliere, cu plata de daune-interese, la iniţiativa Prestatorului când
Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract sau şi le îndeplineşte
în mod necorespunzător.
(6) Beneficiarul nu are dreptul de a pretinde, în aceste situaţii, nicio altă sumă în afara celor
datorate de Prestator pentru serviciile deja prestate si acceptate de Prestator ca fiind in
conformitate cu prevederile contractului.
(7) In situaţia de mai sus, sumele datorate de către Beneficiar cu titlul de daune-interese nu vor
putea depăşi valoarea sumei datorate.
Art. 7. Cesiunea
Cesionarea contractului sau a unor părţi din acesta este interzisă.
Art. 8. Forţa majoră
(1) Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile
lucrătoare de la data intervenţiei evenimentului, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi
data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată
să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.
(3) Dacă forţa majoră persistă pe o perioadă de peste 90 de zile, părţile pot solicita încetarea de
drept a contractului, fără nici o altă formalitate şi fără să poată pretinde daune-interese pentru
neîndeplinirea obligaţiei contractuale datorată forţei majore pe perioada afectată.
Art. 9. Comunicări
(1) Orice comunicare între 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.
(3) Comunicările între părţi se pot face prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
Art. 10. Legea aplicabilă
Prezentul contract de închiriere se supune legislaţiei româneşti.

Art. 11. Soluţionarea litigiilor
(1) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea contractului sau cele privind
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, în termen de
15 zile lucrătoare de la intervenirea acestora, inclusiv procedura medierii prevazuta de legislatia
in vigoare.
(2) Dacă după acest termen, beneficiarul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o
divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către
instanţele judecătoreşti competente material in a carei raza teritoriala isi are sediul Prestatorul.
Art. 12. Dispoziţii finale
(1) Părţile contractante au dreptul, pe perioada derulării contractului, de a conveni modificarea
clauzelor acestuia, prin act adiţional, fiind interzisa modificarea pretului contractului pe
intreaga perioada de valabilitate a prezentului contract.
(2) Părţile se angajează să păstreze confidenţialitatea asupra prevederilor prezentului contract,
în condiţiile legii.
(3) Prezentul contract constituie titlu executoriu in temeiul art. 1798 din Noul Cod Civil.
(4) În cazul în care vreo prevedere a prezentului contract este considerată invalidă sau ilegală,
sau nu poate fi executată în conformitate cu orice reglementare legală sau de ordine publică,
toate celelalte prevederi ale prezentului contract vor rămâne în deplină vigoare si efect. În
momentul stabilirii faptului că una din prevederi este invalidă, ilegală sau nu poate fi executată,
părțile vor negocia, cu bună credință, modificarea în cât mai mică măsură a prezentului
contract, astfel, încât respectiva prevedere să devină legală, valabilă si executorie si să reflecte
cât mai fidel posibil intenția inițială a Părților, într-un mod reciproc acceptabil.
Prezentul contract s-a încheiat astăzi, .........................., în 2 (doua) exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Scoala Gimnaziala Podari
Director, Andreescu Marilena

Prestator,
............................................................

