ACORD CADRU
PRESTARI SERVICII HOTELIERE SI DE SERVIRE A MESEI
Nr. ....... /...........2022

1. Părţile acordului-cadru
În temeiul legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, a intervenit
prezentul acord-cadru
între
FEDERATIA ROMANA DE GIMNASTICA RITMICA, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, etaj 7,
sector 2, telefon: 021.37.10.070, codul de înregistrare 15549520, având contul: IBAN RO31BACX0000003016485001
UNICREDIT BANK, Sucursala Rosetti, reprezentat legal prin d-l Mircea Apolzan, avand functia de Secretar General,
in calitate de promitent-achizitor, pe de o parte
şi
1.2.

SC ..................................

2. Definiţii
2.1 - În prezentul acord-cadru precum si in cuprinsul Contractelor subsecvente, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - acordul-cadru, contractul subsecvent şi toate anexele lor;
b) promitent achizitor şi promitenti prestatori - părţile prezentului acord-cadru, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
acord-cadru;
c) achizitor şi prestator – părţile contractului subsecvent, aşa cum sunt acestea sunt determinate în urma atribuirii fiecărui
contract subsecvent;d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul prezentului acord-cadru și a contractelor subsecvente;
e) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă,
care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi
vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
4. Scopul acordului cadru
4.1 - Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente
de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale
care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente.
4.2 - Promitenții prestatori se obligă ca, prin contractele subsecvente care le vor fi atribuite, să presteze servicii de cazare si
de servire a mesei.
5. Durata acordului-cadru
5.1 - Durata prezentului acord-cadru : 14.10.2022
6. Preţul unitar
6.1 - Preţul unitar al serviciilor – tariful maxim – este cel inclus de promitentul prestator în propunerea financiara, respectiv:
Masa de prânz - ............ lei/persoana/zi TVA inclus
Cina - .............. lei/persoana/zi TVA inclus

Cazare in camera single - ........... lei/camera/noapte TVA inclus
Cazare in camera dubla - ................ lei/camera/noapte TVA inclus
7. Ajustarea preţului unitar
7.1 - Preţul unitar al serviciilor ––tariful- este ferm și nu este supus ajustării.
Tariful este maxim si nu poate fi depasit pe toata durata acordului cadru.
Tariful include toate taxele (TVA, regie, etc.)
8. Cantitatea estimata
8.1 - Cantitatea estimata care se estimează ca va fi achiziționata pe durata întregului acord-cadru, este urmatoarea:
- numar zile/: max. 6
- numar persoane: minim ......... , maxim ..................;
Cantitatile reprezinta estimari, ele putand varia in functie de notele de comandă transmise de catre Federatia Romana de
Gimnastica Ritmica.
9. Obligaţiile promitentului prestator
9.1 – Promitentul prestator se obligă să răspundă tuturor comenzilor lansate de către autoritatea contractantă, în scopul de a
furniza servicii ce fac obiectul prezentului acord cadru, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante și în
limita bugetului alocat, cu respectarea tarifului mentionat la art. 6.
10. Obligaţiile promitentului–achizitor
10.1 - Promitentul-achizitor se obligă să realizeze plățile pentru la care este obligat, în baza facturilor fiscale si pontajelor
emise de către operatorul economic, în termen de max. 30 de zile de la data emiterii facturii.
10.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci
când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu exceptia cazurilor prevazute de
lege.
11. Documentele acordului cadru:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea financiara;
c) propunerea tehnica.
12. Încetarea acordului cadru
12.1 - Prezentul acord cadru încetează de drept:
a) prin ajungerea la termen;
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri diferite, în
raport cu anumite praguri valorice precizate în legislație;
12.2 - Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
a) prin acordul de voinţă al tuturor părţilor;
b) prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor
asumate prin prezentul acord-cadru, prin notificarea emisă de cealaltă parte și cu un preaviz de 5 zile.
A. CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE
13. Regimul contractelor subsecvente
13.1 - Semnatarii prezentului acord-cadru își asumă și recunosc faptul că, nota de comandă va ține loc de contract
subsecvent.
13.2 - Promitentul prestator își însușeste forma și condițiile contractului subsecvent, potrivit clauzelor care urmează.
13.3 - Conform celor de mai sus, alături de prezentul Acord-cadru, înscrisurile doveditoare ale Contractului subsecvent vor
fi nota de comanda, factura si pontajele aferente.
13.4 - Parțile nu vor semna un alt înscris ca urmare a atribuirii unui contract subsecvent, ci încheierea acestuia va fi realizată
în baza celor trei documente anterior mentionate, și a acordului-cadru.

13.5 - Data încheierii contractului subsecvent este data recepționării de către operatorul economic semnatar al acordului cadru a notei de comandă transmise de către autoritatea contractantă.
14. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
14.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contractele
subsecvente, atunci achizitorul are dreptul de a percepe cu titlu de penalități o cotă procentuală de 0.1% din prețul serviciilor
care nu au fost prestate pentru fiecare zi de intarziere.
14.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0.1 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.
14.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii
lezate de a considera acordul-cadru sau contractul subsecvent ca reziliat de drept şi de a pretinde plata de daune-interese.
15. Forţa majoră
15.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
15.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată
perioada în care aceasta acţionează.
15.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li
se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
15.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet,
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
15.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în
maxim 15 zile de la încetare.
15.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 90 zile fiecare parte va avea
dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte
daune-interese.
16. Limba care guvernează contractul
16.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
17. Comunicări
17.1 - Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.
17.2 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
17.3 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
Prezentul acord-cadru se încheie astăzi, .............2022., în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Promitent-achizitor,
Federatia Romana de Gimnastica Ritmica
Presedinte
Irina Deleanu
Secretar General
Mircea Apolzan

Promitent-prestator,
.............................................

