Contract de prestari servicii nr.
din data de

ART.1. PARTILE CONTRACTANTE:
SC WORK TEST SMA SRL-cu sediul in
CUI
, Nr.inreg.reg.com.
reprezentata legal de dl.
PRESTATOR

,str.
,nr
,cont bancar
identificat cu CNP

,bl.

sc ,Ap jud
deschis la banca
in calitate de

Si
S.C.
.- cu sediul in
Nr.inreg.reg.com:
,reprezentata legal de dl.
BENEFICIAR,

, str

nr. , Bl.

, cont banc
,indentificat cu CNP:

, , Ap. , sect. , CUI: ,
, deschis la banca
, in calitate de

am convenit incheierea prezentului contract, cu respectarea urmatoarelor clauze:
ART.2 OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului consta in executarea de catre PRESTATOR a unor lucrari de
anexei nr. atasata prezentului contract, pentru imobilul situat in
, sect , str

conform
nr. , bl ,

ART.3 REMUNERATIA CONVENITA
3.1 Beneficiarul va achita prestatorului pentru serviciile prestate suma de
platibila astfel: un
avans de 25% in a doua zi de la inceperea lucrarii, iar restul sumei esalonat pe etape de lucrari..
ART.4 TERMENUL DE EXECUTARE (PREDARE)
4.1 Termenul de executare (predare) al serviciilor este de
zile de la data inceperii lucrarii.
Inceperea lucrarii se va face la data de
iar predarea lucrarii se va face la data de
. In
cazul intarzierii finalizarii lucrarii, Prestatorul va scadea din valoarea contractului 2% pentru fiecare zi
de intarziere.
ART.5 RASPUNDEREA CONTRACTUALA
5.1. Prestatorul are obligatia sa execute lucrarea respectand indicatiile Beneficiarului in conformitate
cu devizul din anexa atasata prezentului contract.
5.2. Prestatorul va executa şi conduce execuţia lucrărilor contractate astfel încât să se încadreze în
termenul de execuţie stabilit în contract, când se va proceda la predarea lucrărilor.
5.3. Lucrările de construcţii / reparaţii / finisaje vor fi executate de prestator conform planurilor,
general şi de detaliu.
5.4. Prestatorul răspunde în faţa beneficiarului contractual, de calitatea tuturor lucrărilor executate de
subantreprenori / subcontractanţi (electricieni, parchetari, instalatori, etc).
5.5 In cazul in care vor exista lucrari care au fost executate defectuos (nu corespund cu cerintele
Beneficiarului),Prestatorul se obliga sa le remedieze pe cheltuiala proprie in cel mai scurt timp
conform cerintelor Beneficiarului.
5.6. Prestatorul raspunde pentru respectarea disciplinei si a regulilor de comportament, precum si
protectia muncii pentru toti salariatii sai.
5.7. Prestatorul are obligatia de a emite factura pentru lucrarile efectuate urmand ca plata sa se faca
conform termenelor stabilite in prezentul contract.
5.8. In cazul in care in mod nejustificat plata nu se realizeaza in termenul stabilit, Beneficiarul se
obliga sa-i achite Prestatorului penalitati de 2%/zi aplicate sumei datorate.

ART. 6 RECEPŢIA LUCRĂRILOR
6.1. Recepţia execuţiei lucrărilor se va efectua la încheierea lucrărilor, în baza semnării procesului
verbal de recepţie.
6.2. Prin semnarea procesului verbal de recepţie, se atestă faptul că prestatorul şi-a îndeplinit
întocmai obligaţiile contractuale şi concomitent se naşte dreptul său la plata integrală a lucrărilor
contractate.
6.3. Prestatorul garantează calitatea lucrărilor executate şi a materialelor folosite timp de 1 an de la
data predării lucrării, obligându-se ca în termenul garantat să remedieze pe cheltuiala sa, în termen
de maxim 15 zile de la sesizarea în scris primită de la beneficiar, orice fel de defecte de execuţie, cu
excepţia cazurilor când aceste probleme au apărut din cauza utilizării defectuoase a beneficiarului
sau din culpa acestuia dovedită.
6.4. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului
contract, iar prestatorul este obligat să respecte cerinţele beneficiarului legate de calitatea
materialelor folosite, de respectarea planurilor şi a proiectelor de execuţie.
ART.7 NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI
7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită numai dacă va fi transmisă la adresa / sediul prevăzut în partea introductivă a
prezentului contract, în scris.
7.2. Notificarea se va face pe cale poştală, fiind transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare
de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe
această confirmare.
ART.8 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
8.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale
amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţei în a cărei
rază teritorială se află sediul firmei prestatoare.
8.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat în scris între părţile
contractante, semnat şi ştampilat în original.
8.3. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor.
8.4. Prezentul contract constă din doua pagini şi o anexă de o pagină (devizul atasat) şi a fost
încheiat astazi 15/03/2013 într-un număr de două exemplare, unul la beneficiar şi unul la prestator.

PRESTATOR

BENEFICIAR

