Societatea Română de Radiodifuziune - Caravana GAUDEAMUS Radio România

Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, sector 1, Bucureşti, tel.: 021 319 05 22; 021 312 22 40; e-mail: office@gaudeamus.ro; http://www.gaudeamus.ro

Contract de prestări servicii nr.

_____/ din _____/ _____/2019

Art. 1. Părțile contractului
Între
Societatea Română de Radiodifuziune cu sediul în Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, sector 1, Bucureşti, CF RO 8296093, IBAN:
RO55RNCB0072020805170043, deschis la B. C. R. - sector 1, și RO49TREZ7005069XXX000641, deschis la Trezoreria
Municipiului Bucureşti, legal reprezentată prin Georgică SEVERIN în calitate de Președinte Director General, în calitate de
PRESTATOR, numită în continuare ORGANIZATOR, pe de o parte, și
___________________________________________________________________________ cu sediul în:

__________________________________________________________ legal reprezentată prin:
___________________________în calitate de:__________________ Cod fiscal:_____________
Reg. Com:_______________IBAN:______________________________________________
deschis la:_________________________________________________Tel.: _____________
E-mail: _________________________________ în calitate de BENEFICIAR, numită în continuare EXPOZANT,
pe de altă parte, a intervenit prezentul contract.

Art. 2. Obiectul contractului
2.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă prestarea de servicii în cadrul Caravanei Gaudeamus Radio România 2019.
2.2. Pentru fiecare eveniment din cadrul Caravanei Gaudeamus Radio România, expozantul va completa un act adițional la contract.
2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica programul Caravanei Gaudeamus Radio România 2019 din considerente de ordin
tehnic și logistic, cu notificarea în prealabil a expozanților.

Art. 3. Obligațiile părților
3.1. ORGANIZATORUL se obligă să ofere EXPOZANTULUI serviciile menționate în prezentul contract.
3.2. EXPOZANTUL se obligă să respecte condițiile impuse prin contract și să achite la termen facturile emise de către ORGANIZATOR.
Art. 4. Tarife şi servicii
4.1. Taxa de înscriere în Caravana GAUDEAMUS Radio România 2019 (indiferent de numărul manifestărilor) este de 35 euro + TVA și
se plătește o singură dată, cu prilejul participării la primul eveniment.
4.2. Expozanţii care vor participa la cel puțin 5 evenimente din cadrul Caravanei Gaudeamus Radio România 2019 vor beneficia de o
reducere de 5% aplicată la valoarea cumulată a contractelor fără TVA (exclusiv taxa de înscriere). Reducerea se va acorda o singură
dată, la încheierea actului adițional corespunzător ultimei manifestări la care expozantul participă.
4.3. Toate tarifele și serviciile oferite către EXPOZANȚI sunt precizate în actele adiționale la prezentul contract.
4.4. EXPOZANTUL poate solicita un stand amenajat standard sau o suprafață de expunere neamenajată, conform actului adițional
corespunzător manifestării la care participă. Dotările standului amenajat standard sunt cuprinse în Condițiile de participare anexate actului
adițional corespunzător. Dacă optează pentru suprafață de expunere neamenajată EXPOZANTUL va avea la dispoziție doar podeaua.
4.5. Prin pachetul de servicii oferit, EXPOZANTUL beneficiază şi de: un număr de ecusoane corespunzător cu dimensiunea standului /
suprafeței, includerea în catalogul participanţilor (EXPOZANTUL are obligaţia de a completa formularul de înscriere în catalog, anexat
prezentului contract, în limita a 50 de cuvinte exclusiv datele de contact, iar dacă doreşte includerea unei prezentări mai mari de 50 de
cuvinte va achita diferenţa prin completarea Anexelor la prezentul contract), înscrierea în programul de evenimente (EXPOZANTUL care
dorește să organizeze evenimente are obligaţia de a completa formularul de înscriere corespunzător, anexat prezentului contract).
Art. 5. Valoarea contractului și modalitățile de plată
5.1. Valoarea totală se stabilește prin cumularea taxei de înscriere cu valoarea actelor adiționale corespunzătoare manifestărilor la care
expozantul participă. Plățile se fac în lei, la cursul B.N.R. din data efectuării plății sau, după caz, din data emiterii facturii.
5.2. Taxa de înscriere: 35 euro + TVA, adică 41,65 euro x_______lei/euro= ________lei, cu document: ______________
Art. 6. Alte clauze
6.1. Înscrierea este considerată finalizată şi EXPOZANTUL poate intra în stand, numai după achitarea integrală a valorii
prezentului contract și a actului adițional corespunzător fiecărei manifestări. EXPOZANTUL se obligă să achite facturile emise în baza
prezentului contract și a actelor adiționale, în termen de maximum cinci zile calendaristice de la primirea acestora.
6.2. Prin excepție de la articolul 6.1., în cazuri temeinic justificate, motivate în scris, până cel mai târziu la data începerii manifestării,
EXPOZANTUL poate achita valoarea contractului în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data predării spațiului de către
organizator. După această perioadă se vor aplica penalizări de 0,01% pe zi din suma restantă.
6.3. Toate actele adiționale și anexele corespunzătoare acestora sunt parte integrantă a prezentului contract.
6.4. Eventualele litigii se vor soluţiona amiabil. În caz contrar, se va apela la instanţele competente de la sediul organizatorului.
6.5. Forța majoră este definită ca un eveniment viitor și nesigur pe care părțile nu îl pot prevedea sau înlătura cu mijloacele de care
dispun. Aceasta exonerează de răspundere partea care o invocă dacă aceasta anunță cealaltă parte de apariția evenimentului care
constituie forța majoră în 48 de ore de la intervenția acestuia și produce acte pentru dovedirea forței majore în 15 zile de la încetarea ei.
6.6. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 31.12.2019.
6.7. Prezentul contract poate fi modificat prin acte adiționale, cu acordul părților.
Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, azi
ORGANIZATOR

EXPOZANT

Pentru Președinte Director General conf. OPDG 1324/20.12.2018,
OPDG 379/26.03.2019 și OPDG 720/24.06.2019

Cornelia CHIFOR

Șef Serviciu
Serviciul „Gaudeamus” și Proiecte

CFP

____________________________________

Serviciul Juridic

(nume, funcție, semnătură și ștampilă)

