CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
NR..........din data de...........

I. PĂRłILE CONTRACTANTE
1.1. S.C “CASA DE BUCATE“ SRL, cu sediul social in BUCURESTI, sector 1, Str.Marginei
nr.48, inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr J40/16885/07.10.2005 C.U.I. R18022982, având cont
bancar numărul ........................................ deschis la .............. reprezentată legal de
....................................., în calitate de PRESTATOR, denumita in continuare Agentie
si
1.2. S.C. ........................ cu sediul social în............................., inregistrată la O.R.C.T.B sub
nr.J40/……….,

C.U.I.

R……………..,

cont

bancar:………………………..,

banca

……………………reprezentată prin …………………….in calitate de………………………, in calitate de
BENEFICIAR, denumit in continuare CLIENT
au convenit să încheie prezentul contract în următoarele condiŃii:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de catre Agentie in favoarea Clientului a
serviciilor mentionate in Anexa nr.1 la contract, parte integranta din acesta.
2.2. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract, denumite generic Servicii/Pachetul
Clasic/Lux/Regal sunt prestate in vederea organizarii nuntii programate la data de
................................

III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se incheie pe o durata de.................., incepand cu data de ................ pana la
data de ............................ inclusiv.
3.2. PărŃile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract, prin încheierea unui act
adiŃional, scris şi semnat de ambele părŃi contractante.

IV. PRETUL CONTRACTULUI. MODALITATI DE PLATA

1

4.1. Pretul contractului este prevazut in Anexa 1 la prezentul contract. Acesta valoare
corespunde unui numar de..... persoane. Marirea numarului de persoane, modificarea
Pachetului sau oricarei alte prevederi contractuale poate implica majorarea pretului
contractului stabilit initial.
4.2. Clientul va achita la data semnarii prezentului contract un avans de ......%, respectiv suma
de........... din valoarea totala a contractului de ..........
4.3. Diferenta de ......%, respectiv suma de va achitata in termen de ........zile de la data
semnarii prezentului contract, dar nu mai tarziu de data de...........
4.4. Plata se va face in numerar sau prin transfer bancar in contul indicat de Prestator, la cursul
BNR din ziua efectuarii platii.
4.5. Majorarile sunt in cuantum de 0,3% pe zi calendaristica de intarziere.

V. OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTANTE
5.1. AGENTIA se obligă:
a) sa presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract prin forte proprii sau prin
colaboratori.
b) sa puna la dispozitia Clientului personal calificat (fotograf, cameraman, DJ, weddingsplanner,
etc. – dupa caz)
c) sa depuna toate diligentele pentru prestare de servicii de calitate cu promptitudine,
inventivitate si profesionalism

5.2. Clientul se obligă:
a) sa plateasca pretul contractului in conformitate cu cap. IV.
b) sa informeze corect, complet si exact AGENTIA asupra cerintelor sale si sa instiinteze cu
promptitudine si intrun termen rezonabil orice schimbare a optiunilor sau preferintelor sale.
c) sa achite pe langa pretul contractului, pentru personalul pus la dispozitie de catre Prestator,
un procent de .......% din valoarea meniului prevazut in Anexa 1.
d) sa nu contracteze personal sau prin intermediari locatia prezentata de catre AGENTIE
pentru organizarea evenimentului.

VI. CLAUZA DE CONFIDENłIALITATE
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6.1. PărŃile se obligă să păstreze confidenŃialitatea datelor, informaŃiilor şi documentelor pe care
le vor deŃine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract.

VII. CLAUZA DE RASPUNDERE
7.1. In cazul in care, AGENTIA nu-si indeplineste toate sau o parte din obligatiile prevazute in
acest contract, in masura in care neandeplinirea obligatiilor este dovedita sau recunoscuta,
acesta va restitui Clientului contravaloarea serviciului neprestat, fara alte obligatii
financiare, morale sau de alta natura.
7.2. In cazul in care, un serviciu nu este prestat de catre Agentie in conformitate cu prezentul
contract, in masura in care Clientul face dovada prestarii necorespunzatoare, AGENTIA va
restitui Clientului un procent din pretul serviciului dovedit ca prestat necorespunzator. Acest
procent va fi negociat de comun acord cu Clientul, dar nu va putea depasi 100%.
7.3. In cazul in care, Clientul renunta la serviciile contractate in tot sau parte, AGENTIA isi
rezerva dreptul de a factura Clientului 25% din valoarea totala a pretului contractului sau
din pretul serviciilor la care a renuntat.
7.4. In cazul in care, Clientul, ulterior prezentarii de catre AGENTIE a locatiei unde va fi
organizat evenimentul renunta la aceasta locatie sau la serviciile contractate, AGENTIA va
solicita Clientului daune – interese in cuantum de 50% din valoarea totala a pretului
contractului.
7.5. In cazul in care, Clientul renunta cu mai putin de 48 de ore la serviciile contractate, acesta
va pierde in totalitate avansul platit si va plati AGENTIEI si un procent de........% din pretul
contractului.
7.6. In cazul in care, Clientul reduce numarul persoanelor pentru care este conceput pachetul,
AGENTIA isi rezerva dreptul de a nu reduce pretul pachetului.
7.7. In cazul in care, Clientul nu informeaza in termen util, respectiv......zile despre modificarea
optiunilor sau preferintelor sale in ceea ce priveste serviciile contractate, Agentia isi rezerva
dreptul de a nu efectua modificarile solicitate de catre acesta.

VIII. SOLUłIONAREA LITIGIILOR
8.1. PărŃile au convenit ca toate neînŃelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă, prin mediere de reprezentanŃii lor.
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8.2. În cazul în care rezolvarea neînŃelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi
supuse spre soluŃionare Tribunalului Bucuresti – Sectia Comerciala.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
9.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenŃia unei

instanŃe

judecătoreşti, în cazul în care una dintre părŃi:
a) nu îşi execută una dintre obligaŃiile enumerate la capitolul 5, din prezentul contract;
b) cesionează drepturile şi obligaŃiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul
celeilalte părŃi;
c) este declarata in incapacitate de plata sau in faliment, dizolvata;
d) la expirarea termenului contractat.
9.2. Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare in
maxim 3 zile de la data producerii evenimentului ce determina incetarea contractului si cu cel
putin 5 zile lucratoare inainte de data de la care incetarea urmeaza sa-si produca efecte
juridice.
9.3. Denuntarea unilaterala a contractului este interzisa.
9.4. Rezilierea contractului nu va avea efect asupra obligatiilor scadente intre parti.
9.5. ForŃa majoră, uzual definită, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiŃiile
stabilite de lege.
IX. CLAUZE FINALE
Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiŃional încheiat între părŃile
contractante.
Prezentul contract reprezinta vointa libera si neviciata a partilor, a fost încheiat în 2 exemplare,
cate unul pentru fiecare parte astăzi ..............................., data semnării lui.

AGENTIE,

CLIENT,
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