Contract de furnizare servicii
nr.______________data_______________

1.
În temeiul Legii 96/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul
contract de furnizare de produse, între
Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare cu sediul in Bucuresti, str.
Maria Ghiculeasa nr.47, cam 701, sector 2, CIF 17079824, telefon /fax
0212431867/0212431866,
e-mail: sindicat.snlp@gmail.com,cont
IBAN
RO35BRDE450SV13646454500 deschis la BRD-SCMC reprezentat prin Florin Stoica
reprezentant legal in cadrul proiectului ,,DialLogos” , cod SIPOCA 310, cod
MySMIS2014 -112266, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa
2014-2020", in baza contractului de finantare nr. 265/03.10.2018, in calitate de
beneficiar pe de o parte
si
……... ................ ........................... ……………. denumire operatorul
economic
...............................................
adresa sediu …………………
........................................................................
telefon/fax
..........................................
număr
de
înmatriculare
.....................................
cod fiscal
...................................
cont
(trezorerie,
bancă)
.................................................................
reprezentat
prin
................................................
(denumirea
conducătorului) funcţia...................în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. DEFINITII
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul
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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 enunciativă. Nu este
considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;
e. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)
3. INTERPRETARE
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice
daca nu se specifică în mod diferit.
4. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului constă în ,,Achiziția serviciilor de organizare evenimente

cod CPV 79952000-2, respective servicii de cazare, masa, inchiriere sali sedinta
si coffee break ( pauza de cafea) pentru desfasurarea activitatilor din cadrul
proiectului ,,DialLogos” programate in 7 evenimente grupate pe 4 loturi “ astfel:
LOTUL I
1. Servicii organizare 2 sesiuni simultane de instruire *1,5 zile în jud. Mureș
(cazare, masă, pauză de cafea, închiriere sală ) în perioada 08 – 10 Mai 2019
• Servicii de cazare cu mic dejun = 2 nopți*49 participanți
• Mese servite = (2xcina+dejun)*49 participanți
• Pauze cafea: 2pauze*49 participanți
• Sali de ședință amenajate U shape: 2 săli (25 locuri fiecare)
LOTUL II
2.Servicii organizare workshop regional 1 zi in jud. Constanța – în perioada
01.06.2019 – 15.06.2019
• Servicii de cazare cu mic dejun= 1 noapte*23 participanți
• Mese servite = (23participanti x 1cina+27 participanti x 1dejun) = 50
• Pauze cafea: 1pauză*27 participanți
• Sala de ședință amenajata U shape : 1 sală (27 locuri)
3.Servicii organizare sedinta workshop regional 1 zi in jud. Cluj – în perioada
01.07.2019 – 15.07.2019
• Servicii de cazare cu mic dejun= 1 noapte*21 participanți
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• Mese servite = (21participanti x1cina+25participanti x1dejun) = 46
• Pauze cafea: 1pauză*25 participanți
• Sala de ședință amenajata U shape: 1 sală (25 locuri)
4.Servicii organizare sedinta workshop regional 1zi in jud. Argeș – în perioada
15.07.2019 – 01.08.2019
• Servicii de cazare cu mic dejun= 1 noapte*4 participanți
• Mese servite = (4participanti x1cina+27participanti x1dejun) = 31
• Pauze cafea: 1pauză*27 participanți
• Sala de ședință amenajata U shape : 1 sală (27 locuri)
5.Servicii organizare sedinta workshop regional 1zi in jud. Bacău – în perioada
01.08.2019 – 15.08.2019
• Servicii de cazare cu mic dejun = 1 noapte*15 participanți
• Mese servite = (15 participanti x 1cina+25 participantix1dejun) = 50
• Pauze cafea: 1pauză*25 participanți
• Sala de ședință amenajata U shape : 1 sală (25 locuri)
LOTUL III
6.Servicii organizare sedinta workshop național 1zi in jud. Brașov – în luna
Noiembrie 2019
• Servicii de cazare cu mic dejun = 1 noapte*51 participanți
• Mese servite = (51 participanti x1cina+51participanti x1dejun) = 102
• Pauze cafea: 1pauză*51 participanți
• Sala de ședință amenajata cu mese / teatru : 1 sală (51 locuri)
LOTUL IV
7.Servicii organizare Conferință închidere proiect București – în luna Decembrie
2019
• Mese servite = (50 participanti x1dejun) = 50
• Pauze cafea: 1pauză*50 participanți
• Sala de ședință amenajata cu mese / teatru: 1 sală (50 locuri)

Art. 5. PREŢUL CONTRACTULUI
5.1 Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului este de ………………………….lei cu
TVA , conform ofertei financiare.
5.2 Preţul este ferm şi nu se modifică.
5.3 Facturile emise insotite de procesul verbal de receptie a serviciilor prestate, in

original, se vor plati prin ordin de plata in termen de 30 zile .
Art. 6. DURATA CONTRACTULUI
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6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și își încetează
valabilitatea la data platii ultimei facturi emise.
Art 7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
Executarea contractului începe de la data semnari contractului.
Art. 8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Documentele contractului sunt:
Oferta financiara a prestatorului, înregistrată la beneficiar cu nr…………………………..
Caietul de Sarcini ;
Art. 9. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
(1) Prestatorul se obligă să presteze următoarele servicii conform caietului de sarcini :
• Servicii de cazare cu mic dejun conform caiet de sarcini
• Servicii masă conform caiet de sarcini
• Inchiriere Sali de sedinte conform caietului de sarcini
(2) Prestatorul are urmatoarele obligatii:

•
•
•
•
•
•
•

Răspunde de execuția la timp a obligațiilor contractuale și de calitatea
serviciilor, conform caietului de sarcini anexa la prezentul contract.
Furnizează la timp către beneficiar informații și date referitoare la serviciile
prestate în scopul îndeplinirii contractului.
Colaboreaza cu responsabilul achizitii al SNLP pentru buna desfasurare a
contractului .
Transmite catre beneficiar cu 10 zile in avans de fiecare activitate, variantele
de meniu pentru mese.
Transmite catre unitatea de cazare lista participantilor si variantele de meniu
alese de beneficiar.
Toate activitățile vor fi realizate cu aprobarea prealabilă a beneficiarului.
Intocmeste si transmite beneficiarului factura fiscala si proces verbal de receptie
cu serviciile furnizate in original ,dupa fiecare activitate .

Art.10. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

•
•
•

Beneficiarul se obligă să achite prețul serviciilor efectuate, în condițiile
prevăzute la art. 5;
Transmiterea catre operatorul economic a datei la care se va desfasura fiecare
activitate cu minim 30 zile in avans.
Transmiterea listei de participanti cu minim 5 zile inainte de fiecare activitate.
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•
•

Monitorizarea activității operatorului economic prin intermediul responsabilului
cu achizițiile.
Beneficiarul va notifica operatorul economic cu 10 zile înainte ,de eventual
anularea/reprogramarea unora dintre activitati.

Art. 11. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR.
În caz de neexecutare totală a obligaţiilor asumate prin contract, Prestatorul va plăti
Beneficiarului o sumă în cuantum de 10% din valoarea totală a contractului. Se consideră
neexecutare totală situaţia în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte niciuna din obligaţiile
asumate prin contract.
11.1 În caz de executare parţială sau în caz de executare necorespunzătoare a obligaţiilor
asumate prin contract, Prestatorul va plăti Beneficiarului o sumă în cuantum de 5% din
valoarea serviciului executat parțial sau necorespunzător. Se consideră executare parţială
situaţia în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile asumate prin
contract. Se consideră executare necorespunzătoare situaţia în care Prestatorul nu îşi
îndeplineşte conform caietului de sarcini obligaţiile asumate prin contract sau impuse de
lege.
11.2 În cazul în care Beneficiarul nu efectuează plata facturilor în termenul stipulat în
contract, atunci aceasta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1%
din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor. Valoarea totală a penalităţilor nu va putea depăşi debitul asupra căruia se
calculează.
11.3 Nerespectarea oricăror obligaţii asumate prin prezentul contract de către una dintre
părţi, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat
de plin drept, fără intervenția instanței și fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte
formalități şi dă dreptul părţii lezate de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, printr-o
notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră
în stare de încetare de plăți, insolvență sau faliment, cu condiţia ca această anulare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest
caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din
contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Art. 12. VERIFICĂRI
12.1. Verificările serviciilor prestate se efectuează pe baza procesului verbal de receptie a
serviciilor intocmit de prestator dupa fiecare din cele 7 activitati din cele 4 loturi conform
caietului de sarcini semnat si insusit si de prestator.
Art. 13. FORŢA MAJORĂ
13.1 Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.
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13.2 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
13.3 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți,
imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție
în vederea limitării consecințelor.
13.4 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de
2 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 14. COMUNICĂRI
14.1. Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
14.2. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul sau prin e-mail la
adesa sindicat.snlp@gmail.com prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
14.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
14.4. Comunicările între părţi se pot face şi prin poștă, telefon, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
14.5. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
14.6. Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în maxim o zi
lucrătoare de la data expedierii.
14.7. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt
confirmate prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la aliniatele precedente.
Art. 15. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
15.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) La data împlinirii termenului pentru care a fost încheiat contractul;
b) prin acordul părţilor, consemnat în scris printr-un act adiţional;
c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau îşi execută
necorespunzător obligaţiile contractuale;
d) prin denunţare unilaterală în situaţiile prevăzute la art. 11.5
15.2. Prezentul articol nu aduce atingere altor prevederi din contract referitoare la
penalități, daune – interese și reziliere.
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15.3. Încetarea contractului înainte de termenul pentru care a fost încheiat nu exonerează
părțile de executarea obligațiilor exigibile rezultate din prezentul contract până la acea
dată.
Art. 16. LITIGII
16.1. Părțile au convenit ca orice litigiu în legătura cu derularea contractului, care nu s-a
stins pe cale amiabilă, se va supune soluționării instanțelor judecătorești competente de la
sediul beneficiarului.

Art. 17. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
17.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
Art. 18. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
18.1 Contractul va fi interpretat conform legislaţiei în vigoare din România.
Art. 19. CLAUZE FINALE
19.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.

Prezentul contract, conținând ............ file, s-a încheiat astăzi ....................., în două
exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte
contractantă.

BENEFICIAR

Sindicatului National al Lucratorilor
de Penitenciare

PRESTATOR
Furnizor

Reprezentant Legal
Stoica Florin
Manager Proiect
Adrian Neagoe
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