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Contract de prestari servicii

data

in temeiul Ordinului MFE nr.1284t08.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive

aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii

sau lucrari finantate din fonduri europene , s-a incheiat prin procedura de achizitie directa,

prezentul contract de servicii organizare cursuri de antreprenoriat - masa -P2" Cod

CpV:55S20000-1 Servicii de catering aferente implementarii proiectul "Antreprenoriat urban

inovativ", cod proiect: 106014, Proiect cofinantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL

CAPITAL UMAN 2014-2020, denumit in continuare "Contractul"

1. Pirtite contractante

intre

Centrul de Calcul SA av6nd sediul in Municipiul TArgu Jiu, Str. TudorVladimirescu nr. 17'

.oo poqt"t 210132, judelul Gorj, Rom6nia, telefon 0253/214767, fax 0253/213409, cod de

i*ldi.tiar" Rscata jtogbg3, cont Ro48RzBRoo0oo60oo2801762, deschis la RAIFFEISEN

BAN|K sucursala Gorj, reprezentatA legal de catre domnul Dragog-Viorel lonici, avAnd functia

de Administrator, in calitate de achizitor, pe de o parte, 9i'

adresi
numir de inmatriculare .

telefon/fax
..... cod fiscal ....................... cont

reprezentati prin
cond ucdtoru lui),(denumirea

(trezorerie, bancd)

9i

....'.'.............denumirea operatorului economic

func!ia............. in calitate de prestator, pe de alti parte'

2. Definilii
2.1 -ln pTezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:

a. contract -prezentul contract 9i toate anexele sale;
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b. achizitor gi prestator - patile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c. prelul contractului - prelul plitibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald gi corespunzitoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. produse - echipamentele, maginile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la

prezentul contract, pe Glre furnizorul se obligS, prin contract, si le furnizeze achizitorului;
'e. 

servicii - servicii aferente livririi produselor, respectiv activitdlile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta

iehnici in perioada de garanlie gi orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin

contract;
f . origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci

c6nd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majori gi esentiali a componentelor

rezulti un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de

baze, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor 9i serviciilor poate

fi distincti de nalionalitatea furnizorului;
g. destinalie finatd - locul unde prestatorul are obligalia de a furniza produsele;

i.termenii comerciali de livrare vor fi interpretali conform INCOTERMS 2000 - Camera

h.!i,r ,-:FErr.r.
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asemenea celor de mai sus care, firi a crea o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obligaliilor uneia din pi(i;
1. zi - zi calendaristici; an - 365 de zile.
"(se 

adaugd oice a$i termeni pe care pdrlile inleleg sd ii defineascit pentru contract)

lnternalionali de Come( (ClC);
i. forla majori - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibiiS 9i inevitabili, care se aflS in afara controlului oricirei pi(i, care nu se datoreaze

gregelii sau vinei acestora, 9i care face imposibile executarea 9i, respectiv, indeplinirea

ioniractului; sunt considerate isemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundatii sau

orice alte catastrofe naturale, restriclii aperute ca urmare a unei carantine, embargou,

enumerarea nefiind exhaustivi, ci enunliativd. Nu este considerat fo(i majori un eveniment

3. I nterpretare
3.1 - in'prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include iorma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context-

3.2 - Termenul "zi"sau;zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dace nu se

specifice in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul 9i prelul contractului
4.1. - prestatorul se obligd si asigure zilnic servicii de catering ( pregatirea,prepararea si

livrarea hranei) pentru toti participantii la programele de formare si educatie, membrii ai

Grupului Tinta din cadrul Proiectului, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini anexa

la prezentul contract, in perioada/perioadele convenite 9i in conformitate cu obligaliile

asumate prin prezentul contract.
+.2. - etniriiorul se obligi si plSteasci prestatorului prelul convenit pentru indeplinirea

contractului de asigurare servicii de masa/catering stipulate in "Caietul de sarcini'.
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4.3. - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul serviciilor prestate,
pldtibil prestatoului de cdtre achizitor conform termenului de livrare stabilit, este de ........... lei ,

din care T.V A

5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este de 8 luni, adici de la 15.05.2018 p6nd la 31.12.2018

6. Documentele contractului
6.'t - Documentele contractului sunt:

a) Propunerea financiard;
b) propunerea tehnicd :

c) caietul de sarcini ( toate ceinlele caietului de sarcini sunt clauze obligatoii gi trebuie
respectate de cdtre prestator);

d) angajamentul ferm de susfr'here din paftea unui terf, dacd este cazul.
e) acordul de asociere/subcontractare, daca este cazul.

7. Obligatiile principale ale prestatorului
7.1 - Prestatorul se obligi sd asigure zilnic pregitirea, prepararea gi livrarea mesei pentru un
numar de.......... persoane, in cantitatile si continutul caloric stabilit prin normele de hrana
prev6zute de legislalia in vigoare, conform caietului de sarcini - anexa la prezentul contract, in
perioadele convenite gi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract.
7.2- Prestatorul se obligd se respecte termenele de livrare a mesei in conformitate cu cerintele
din caietul de sarcini, la standardele gi/sau calitatea prezentate in propunerea tehnici.
7.3 - Prestatorul se obligi sd livreze achizitorului preparatele/produsele de masa in
perioadele/la datele previzute prin graficul de livrare prezentat in propunerea tehnicS, anexi
la contract.
7.4. - Comanda pentru numarul de portii ce vor trebuie preparate si servite se va face zilnic
p6nd la ora 9.00, urmAnd a fi livrata in intervalul la localiallocaliile
mentionate de achizitor, respectiv.........
Comanda se va face de cdtre persoana desemnati de achizitor/beneficiar.
7.5. - Programul de servire a mesei este anuntat in scris, o singura data, la inceputul activitatii
si ori de cAte ori va suferi modificiri, in termen de 48 de ore de la momentul modificirii
acestuia de citre achizitor.
Prepararea 9i distribuirea hranei se va face ....zile pe s5ptim6ni, de
7.6. - Prestatorul se obligS si prepare hrana ln conformitate cu neces
cantitative.
7.7. - Prestatorul se obligd s6 asigure condiliile igienico-sanitare prevazute de actele
normative in vigoare pentru depozitarea 9i pistrarea produselor agroalimentare, respectiv
pentru distribulia hranei.
7.8. - Prestatorul se obligd si presteze serviciile de catering la standardele si/sau
performantele prezentate in oferta tehnica, anexa la contract.
7.9. - Prestatorul se obliga sa transporte si sa distribuie hrana in conformitate cu normele de
igiena in vigoare. Mijloacele de transport si/sau recipientii folositi la transportul alimentelor
trebuie mentinute curate si in bune conditii pentru a proteja alimentele de contaminare .

. p6nd.................
itilile calorice gi

lei.
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7.10. - Prestatorul are obligatia sa livreze masa/alimentele direct la locatiile prevazute in
caietul de sarcini anexat la prezentul contract. La livrare se va intocmi fisa de insotire a
alimentelo(pentru fiecare transport) care se va semna de catre reprezentantii prestatorului si
de catre persoana desemnata de catre achizitor/beneficiar.
7.11. - Prestatorul Prestatorul se obliga sa execute serviciile prezentului contract exclusiv cu
personal calificat. Personalul prestatorului care lucreaza la prepararea hranei trebuie sa aiba
analizele medicale la zi si sa respecte regulile igienico-sanitare prevazute de legislatia in
vigoare. Fiecare persoana care lucreaza in zona de manipulare a alimentelor va mentine
curatenia personala la un inalt nivel si va purta echipament de protectie adecvat si curat.
7.12. - Prestatorul trebuie sa rezzolve imediat sesizarile si reclamatiile privind calitatea hranei.
7.13. - ln vederea rezolvarii problemelor curente si evitarii unor disfunctionalitati, prestatorul va
numi o persoana cu responsabilitati operative care va prelua zilnic solicitarile din partea
achizitorului.
7.14. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor de preparare si
distribuire a hranei. totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.
7.15.- Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul
si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica,
anexa la contract.
7. 16.- Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare intocmit in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini. Totodata, este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de
calificarea personalului folosit pe tota durata contractului.
7 .17 . - ln situatia in care personalul angajat uzeaza de dreptul la greva, prestatorul trebuie sa
asigure desfasurarea activitatii de asigurare a mesei.
7.18 - Furnizorul se obligd si despigubeascd achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamatii gi actiuni in justitie, ce rezulti din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuali (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturi cu produsele
achizitionate, 9i
ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini
intocmit de citre achizitor.

8. Obligaliile principale ale achizitorului
8.1.- Comanda pentru numarul de portii ce vor trebui preparate si servite se va face zilnic pina
la ora 9.00 si va fi valabila pentru ziua in curs. Comanda se va face de catre persoana
desemnata de catre achizitor.
8.2. - Numarul de portaii comandate zilnic se va realiza in functie de prezenta zilnica a
persoanelor, existand fluctuatii in functie de numarul de intrari si iesiri, precum si in functie de
anumite situatii ce pot interveni ( de ex. boala).
8.3. - Predarea-preluarea hranei/mesei se va face sub supravegherea personalului desemnat,
care va consemna aspectul cantitativ si calitativ al alimentelor.

l
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8.4. - Persoana desemnata de catre achizitor/beneficiar are obligatia si dreptul de a urmari si
verifica distribuirea alimentelor pe tot parcursul desfasurarii acestor activitati. ln cazul in care
se constata abateri ce pot conduce la consecinte grave pentru starea de sanatate a
cursantilor, delegatul achizitorului va avea dreptul sa opreasca distribuirea hranei, iar
prestatorul va fi obligat sa inlocuiasca alimentele sau hrana in cauza cu altele
corespunzatoare, in decurs de 2 ore fara a pretinde plati suplimentare pentru ac€asta.
8.5. - Achizitorul se obligi s6 achizitioneze, respectiv si cumpere 9i si pl6teasci pretul
convenit in prezentul contract.
8.6. - Achizitorul se obligi sd receplioneze produsele in termenul convenit.
8.7. - Facturarea serviciilor prestate se va face o data pe luna pe baza centralizatorului
portiilor zilnice livrate. Facturile vor reflecta sumele mentionate in avizele de insotire a
marfurilor si a proceselor -verbale de receptie.
8.8. - Achizitorul se obligi sd plSteascd pretul serviciilor de catering catre prestator in termen
de 30 de zile de la emiterea facturii.
8.9 - Dacd achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista livrarea produselor. lmediat dupi ce
achizitorul igi onoreazd obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp
posibil.

9. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
9.1. - in cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu reusegte si-gi indeplineasci
obligaliile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul
contractului, ca penalitSli, o suma echivalenti cu o cota procentuala de 0,1% /zi din pretul

contractului, p6ni la indeplinirea efectivi a obligaliilor.
9.2. - in cazul in care achizitorul nu onoreazd obligaliile in termen de 30 zile lucritoare de la
data inregistririi facturii la achizitor, atunci acestuia ii revine obligalia de a pliti, ca penalitSli, o

sumd echivalentd cu o cota procentuala de 0,17o /zi din plata neefectuati.
9.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pi(i, in
mod culpabil, di dreptul p5(ii lezate de a considera contractul reziliat de drepUde a cere
rezilierea contractului gi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul igi rezervi dreptul de a denunla unilateral contractul, printr-o notificare scrisi
adresatd prestatorului, firi nici o compensalie, dace acesta din urmi di faliment, cu conditia
ca aceasti denunlare sd nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despegubire
pentru prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzitoare pentru partea din contract indepliniti p6n6 la data denunldrii unilaterale a

contractului.

Clauze specifice

10. Receplie si verificari
10.1 - Receptia se va efectua zilnic de catre achizitor prin persoanele desemnate de catre
acesta.
10.2. - Procesul-verbal de receptie va avea anexat centralizatorul cu numarul de portii livrate
zilnic, meniul din ziua respectiva.

)
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10.3. - Achizitorul are drpetul de a verifica modul d eprestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
10.4. - Receptia hranei se va realiza zilnic de catre achizitor prin personalul desemnat. Nu se
va distribui hrana fara avizul de insotire al acesteia. ln cazul constatarii unor deficiente in
prestarea serviciilor, acestea se comunica imediat in scris prestatorului , iar masurile de
remediere a deficientelor vor fi stabilite de comun acord.
10.5. - Zilnic o proba din hrana preparata va fi pastrata in frigider timp d e48 de ore. De

asemenea, hrana va fi verificata obligatoriu de catre personalul desemnat de catre achizitor.

7 7 . lncepere, finalizare, inatrzieri,sistare
11 .1. - Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor incepand cu data de

1L2. - (1\ Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenele convenite de
parti.

(2) ln cazul in care:
a) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circumstante neobisnuite susceptibile a surveni, altfel decat prin incalcarea

contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare si vor semna un act aditional.'11.9. 

- ln afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati prestatorului.

1 2. Ajustarea pretului contractului
12.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele

declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
12.2. - Preiul contractului nu se ajusteaza si ramane fix pe toata perioada desfasurarii

contractului.

13. C*iunea
13.1. - Prestatorul are obligatia de a nu trasfera total sau partial obligatiile sale asumate prin

contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
13.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabitate sau obligatie asumata prin

contract.

14. Subcontractanll
14.1 - Fumizotul are obligalia, in cazul in care subconlracleazd pa(i din contract, de a incheia

contracte cu subcontractanlii desemnali, in concordanta cu oferta si nu va avea dreptul de a
inlocui/de a introduce noi subcontractanti fara acceptul prealabil al Achizitorului.

6
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14.2 - Conlractele incheiate cu subcontractantii declarati in oferta sau cele incheiate cu
respectarea art.219 alin.S din Legea 98/2016, in cazul inlocuirii sau introducerii unor noi
subcontractanti dupa atribuirea contractului, sunt anexe la prezentul contract.
14.3. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea conkactului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnali.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cAt gi contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
14.4. - (1) Prestatorul este pe deplin rdspunzetor fata de achizitor de modul in care igi
?ndeplinegte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzitor fa[d de Achizitor de modul in care i9i
indeplinegte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacd aceqtia nu igi
indeplinesc partea lor din contract.
14.5. - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dace acesta nu gi-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificati achizitorului 9i nu va

determina schimbarea pretului contractului.

1 5. lncetarca Contractului
1 5.'1 .- Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei

instante judecatoresti sau tribunal arbitral, in cazul in care una din parti:

- nu lsi executa una din obligatiile contractuale;
- este declarata in stare d eincapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare

inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte

parti;
- in terren de 10 zile de la data primirii notificarii prin care is-a adus la cunostinta ca nu si-a

executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare din obligatiile ce-i revin;

15.2. - partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica

celeilalte parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca

efectele.
15.3. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja

scadente intre partile contractante.
15.4. - prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a

cauzat incetarea contractului.

16. intAnieri in indeplinirea contractului
16.1 - prestatorul aie obligalia de a indeplini contractul de prestari servicii de catering in
perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare.
'16.2 

- Dacd pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecti graficul de livrare sau

de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligalia de a notifica achizitorul in timp util;

,odific.rea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se va face cu acordul
pirlilor, prin act adilional.
iO.S - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare,

orice intiziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penaliteti

furnizorului. j
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17. Forlg majori
17.1 - F ofia majori este constatata de o autoritate competente.
17.2 - Foia majori exonereazi p6(ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin
prezentul contract, pe toate perioada in care aceasta aclioneaz5.
17.3 - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a fo(ei majore, dar fdrd
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau p6(ilor pAni la aparitia acesteia.
17.4 - Padea contractante care invocd fo(a majori are obligalia de a notifica celeilalte pi(i,
imediat 9i in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in
vederea limitirii consecintelor.
17.5 - Paftea contractant6 care invocd fo(a majori are obligatia de a notifica celeilalte pi(i
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
17.6 - Daci fo(a majori aclioneazd sau se estimeazd cd va acliona o perioadi mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte perli incetarea de drept a prezentului

contract, fara ca vreuna din pe(i si poat5 pretinde celeilalte daune-interese.

1 8. Sol utionarea I itigiilor
18.1 - Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disput6 care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legdturd cu indeplinirea contractului.
18.2 - DacA, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul 9i prestatorul nu

reugesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa

si se solulioneze de citre instanlele judecitoregti din Rom6nia.

19, Limba care guvemeazd contractul
19.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romana.

20. Comunicdri
20.1 - (1) Orice comunicare intre pi(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sd fie transmisi in scris.
(2) Orice document scris kebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cAt 9i in momentul
primirii.
20.2 - Comunicdrile intre pAdi se pot face gi prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail, cu

condilia confirmarii in scris a primirii comunicdrii.

21. Legea aplicabild contractului
21 .1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Pe(ile au inteles sa incheie azi
exemplare, cdte unul pentru fiecare parte.

prezentul contract in 2 (doui)

8

Achizitor, Prestator,


