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Contract de servicii
nr. _______ din data de ___________

“Servicii de tipărire a voucherelor de vacanță pe suport hârtie și livrarea acestora pentru
U.A.T. Orașul Drăgănești-Olt, județul Olt”
Preambul
In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a
incheiat prezentul contract de servicii, intre
Orasul Draganesti-Olt, cu sediul in Draganesti-Olt, Str. N. Titulescu nr. 150, judetul Olt, Telefon:
0249/465240, fax: 0249/465811, cod fiscal 5209912 cont bancar RO78TREZ24A650402710101X, deschis la
Trezoreria Municipiului Caracal, reprezentată prin Primar ing. Pantelie Rotaru, în calitate de achizitor pe de o
parte
si
S.C........................ S.R.L. cu sediul in, Str…… , nr…ș, bl. ......, sc. ......., ap......, jud. , cod de
inregistrare fiscala………, J............................, reprezentata de ……………….................., in calitate de
prestator, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele
la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform
contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod
diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze servicii de tiparire si livrare vouchere de vacanta, in
perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract astfel:
Nr. Descrierea achiziţiei prin
Cod CPV
Nr. total de
Valoarea
crt. cumpărare directă
vouchere
individuală a unui
voucher
1.

Achiziţionarea voucherelor 79823000-9
de vacanţă, editarea şi
livrarea
• Tichetul de vacanţă are o perioadă de
valabilitate de un an de la data emiterii

129 salariaţi x 29
50 lei/voucher
vouchere/salariat
=3741 buc. vouchere
Valoarea voucherelor/salariat este de 1450 Iei.

4.2.- Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.
4.3.- Achizitionarea voucherelor se va face pe baza de comanda emisa de catre Orașul Drăgănești-Olt.
5. Pretul contractului si modalitatea de plata
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de ……lei la
care se adauga TVA de ............. lei (valoare totala .................... lei).

5.2 Pretul va include toate cheltuielile si taxele aferente editarii si livrarii voucherelor de vacanta.
5.3 Achizitorul are obligatia de a achita integral contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta
pe suport de hartie achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentand voucherele de vacanta pe
suport de hartie inainte de data stabilita pentru distribuire, conform art. 9 alin 2 din nr. 215/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţa.
5.4 - Plata se va realiza in baza facturii .fiscale emise de prestator si a procesului-verbal de receptie,
semnate de catre achizitor fara obiectiuni.
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de 1an, incepand de la data semnării acestuia de către părţi.
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data recepţiei finale a serviciilor prestate consemnate prin
proces verbal de predare primire.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului incepe la data semnării de către părţi.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- contractul propriu-zis
-oferta tehnică
-oferta financiara
-datele achizitiei din SICAP
9. Obligatiile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate precum si a specificatiilor
tehnice si cerintelor minime obligatorii din oferta tehnica si caietul de sarcini, anexe la prezentul
contract.
9.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile in conformitate cu anexele prezentului contract
(propunere tehnica si caiet de sarcini) si la standardele şi/sau performanţele prevazute de reglementarile
autorizate din legislatia in vigoare pentru aceste tipuri de servicii.
9.3- Fiecare voucher de vacanta pe suport de hartie este valabil daca are inscris numarul sub care a fost
inseriat de catre prestator si cuprinde mentiunile din O.U.G. nr. 8 /2009 privind acordarea

voucherelor de vacanta, cu modificarile si completarile ulterioare, mentiuni care se regasesc si in
caietul de sarcini, anexa la prezentul contract.
9.4. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru/sau in legatura cu prestarea serviciilor, si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
9.5. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
9.6.— Prestatorul ( societatea emitenta a voucherelor de vacanta ) este direct raspunzator daca,
dupa livrarea voucherelor si implicit utilizarea acestora, beneficiarul voucherelor constata ca nu le
poate utiliza la una din unitatile turistice afiliate sau serviciile oferite de catre aceste unitati
sunt nesatisfacatoare .
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, serviciile prestate in termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator conform prevederilor art. 5.
10.3- Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care

acesta le-a cerut si pe care le considera necesare indeplinirii contractului, fara ca aceasta sa conduca la
prelungirea termenului de prestare a serviciilor.
10.4. Voucherele de vacanta ramase neutilizate vor fi restituite prestatorului, pe baza unui
borderou de returnare denumit „ bonuri neutilizate" intocmit in doua exemplare.
11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de dauneinterese.
11.2 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12 Alte resposabilitati ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod
rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu documentatia de
atribuire. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat
si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
13 Alte responsabilitati ale achizitorului
131 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a
cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.
14 Receptie si verificari
14.1- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.

14.2 Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia
de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
15.1- (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor în maxim 48 de ore de la semnarea
contractului.
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
achizitorului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
15.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi
terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de 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.
15.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate
in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
15.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere
in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.
16. Ajustarea pretului contractului
16.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiara, anexa la contract.
16.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza.
17. Amendamente
17.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
18. Subcontractanti
Nu se aplica
19. Cesiunea
Nu se aplica
20. Forta majora
20.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
20.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti
sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
21.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin
arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
22. Limba care guverneaza contractul
22.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
23. Comunicari
23.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

23.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
24. Legea aplicabila contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi ...................... prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Achizitor
ORASUL DRAGANESTI-OLT
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PRIMAR,
ING. PANTELIE ROTARU

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. EUGENIA STOENICA

COMPARTIMENT JURIDIC,
JR. CORINA PRUNA

Prestator
……………………..
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