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CONTRACT DE PRESTARE SERVICII
nr.înreg. _________ din ___/___/______
Între:
S.C. RENEST S.R.L. cu sediul în: jud Maramures, loc. Baia Mare, B-dul Republicii nr.52 ap 53, înregistrată la
Registrul Comerţului cu numărul J24/244/2008, având codul fiscal 23218714, IBAN: RO57BUCU946107282511RO01
deschis la Banca ALPHA BANK, agentia Pintea Baia Mare, reprezentată legal prin _________________________,
având functia de ________________________, în calitate de Prestator şi denumită astfel în cele ce urmează, pe de o
parte
şi
__________________________cu sediul în ____________________________
______________________________, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J___/______/______ având
codul fiscal/CNP____________________, IBAN ___________________________________deschis la Banca
_________________________________ reprezentată prin_________________ ____________, CI seria __ nr _____,
în calitate de Beneficiar si denumită astfel în cele ce urmează, pe de altă parte
se încheie prezentul contract de prestări servicii cu următoarele clauze:
OBIECTUL COTRACTULUI
Prestatorul se obligă să organizeze pentru Beneficiar activităţi de PAINTBALL, iar Beneficiarul se obligă să
plătească Prestatorului preţul serviciilor prestate de către acesta.
DURATA CONTRACTULUI
Durata serviciilor prestate de către Prestator pentru Beneficiar va fi de ________ zile/ore, începând cu data de
___________ ora ______ şi terminând în data de ___________ ora ______, localitatea ____________________, jud.
__________).
OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
Prestatorul se obligă:
 să presteze servicii corespunzătoare cerinţelor Baneficiarului;
 la buna desfăsurare a jocurilor de paintball si să pună la dipoziţia beneficiarului echipamentul specific
activităţii sportive de PAINTBALL si o cantitate de __________ bile.
OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
  să pună la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile necesare bunei desfăşurări a serviciilor prestate de
către acesta;
 să plătească preţul serviciilor prestate, conform prezentului contract;
 să păstreze confidenţialitatea clauzelor prezentului contract precum şi a tuturor informaţiilor la care are
acces în urma desfăşurării prezentului contract privind activitatea şi angajaţii Prestatorului.
PREŢUL SERVICIILOR
Pentru serviciile prestate, Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului preţul de ___________ Lei (adică
_____________________ Lei).
In cazul deplasărilor în afara razei mun. Maramures, Beneficiarul se obligă la decontarea cheltuielilor de drum
aferente deplasării Prestatorului la locaţia dorită de către Beneficiar.
Pretul bilelor consumate de beneficiar, care depasesc cantitatea pusa la dispozitie de prestator este de ____
Lei/bila, si se vor factura de catre prestator in cuantumul celor deja puse la dispozitie.
Plata preţului se va face de către Beneficiar Prestatorului astfel:
- ____ % în avans, la data comunicării datelor şi informaţiilor pentru consultanţă;
- ____ % în termen de maxim ____ zile de la data emiterii facturii de către Prestator.
Pretul serviciilor NU include TVA.
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RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Neîndeplinirea culpabilă de către una dintre părţi, în tot sau parte, a uneia şi oricăreia din obligaţiile asumate
conform prezentului contract dă dreptul celeilalte părţi la denunţarea unilaterală a contractului, cu daune-interese.
Partea care în mod culpabil nu-şi îndeplineşte sau îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile care-i incumbă
nu poate cere celeilalte părţi îndeplinirea obligaţiilor corelative.
Pentru îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor care-i incumbă, partea în culpă datorează celeilalte părţi
penalităţi de 0,5% pe zi de întârziere din valoarea obligaţiilor scadente la plată şi neonorate în termen.
Prestatorul răspunde pentru serviciile prestate Beneficiarului numai în limita valorii acestora şi fără a putea fi
angajat pentru eventuale daune indirecte. În cazul în care Beneficiarul încalcă în tot sau în parte una şi oricare din
interdicţiile menţionate în prezentul contract, Beneficiarul este obligat să plătească Prestatorului, cu titlu de despăgubiri,
triplul valorii totale a contractului dar fără a se limita la acest cuantum dacă prejudiciul suferit de către Prestator nu
poate fi astfel acoperit.
FORŢA MAJORĂ
Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 (trei) zile producerea
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice
încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune – interese pentru acest fapt.
SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile prezentului contract, nu este posibilă
pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluţionare instanţelor competente.
Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.
CESIUNEA
Nici una dintre părţile contractante nu va putea ceda în tot sau în parte drepturile care-i revin în limitele
prezentului contract, decât cu acordul scris al celeilalte părţi contractante.
RENUNŢARE
Partea care omite sau nu-şi exercită întocmai drepturile conferite de prezentul contract nu înţelege să renunţe la
drepturile respective, cealaltă parte fiind ţinută să respecte întocmai şi aceste drepturi şi, pe cale de consecinţă, să-şi
îndeplinească întocmai obligaţiile corelative. În cazul în care beneficiarul renunţă la serviciile Prestatorului se va reţine
suma de 10% din totalul contractului.
CLAUZE FINALE
Completările şi modificările aduse contractului sau/şi anexelor acestuia nu sunt valabile şi opozabile între
părţile contractante decât dacă sunt făcute prin act adiţional semnat de ambele părţi contractante.
Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor, înlăturând orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară
sau ulterioară încheierii lui şi a fost încheiat la sediul Prestatorului/Beneficiarului, într-un număr de _____ exemplare,
având _____ pagini, astăzi ___________, data semnării lui.

Prestator,

Beneficiar,
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