
CONTRACT PRESTARI SERVICII Nr. 208

Incheiat  astazi:         .     .

I.PARTILE  CONTRACTANTE
Intre:
1.1.SC KOSTAS  PALACE EVENTS  EOOD RUSE- SUCURSALA JILAVA  cu sediul inSos. Giurgiului, nr.302-

304,Jilava,Ilfov, C.U.I. RO38146748 ,J23/4466/2017,CONTRO78RNCB0083155754210001reprezentata 
de d-na Ligia Fratila, in calitate de manager evenimente ,numar telefon: 0721651000, adresa e-mail : 
events@nikopalace.ro         
si
1.2.DL./ DNA                      , DOMICILIAT/A IN             ,                , COM.           ,SOS..      , Nr.     BL.    SC.   , ETJ.    , AP.       , 
jud.        ,LEGITIMAT/A   CU CI/BI,   SERIA      ,Nr.     ,ELIBERAT DE  SPCLEP         ,LA DATA         , C.N.P:                          , 
Nr. telefon:  
In calitate de BENEFICIAR, au convenit incheierea  prezentului  contract de prestari servicii avand urmatoarele clauze:
II.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 Obiectul contractului
1.1.Obiectul  contractului il constituie organizarea unei mese festive de tip          -in data de                    .    
In salonul                    ( Niko Palace Garden)
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 1.2.Organizatorul se obliga sa ofere serviciile si produsele (meniu) negociate si prevazute in Anexanr.1 la prezentul
contract, servicii si produse stabilite de comun acord cu BENEFICIARUL.

Art. 2. Numarul de persoane participante
2.1. Serviciile se vor asigura pentru un numar minim de       PERSOANE.  Cu cel putin 10 zile inainte de data 
evenimentului, beneficiarul se obliga sa anunte numarul total de persoane participante.
2.2. Daca clientul micsoreaza numarul minim de persoane prevazut la art 2.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu
micsora valoarea contractului.

III.DURATA
Art. 3. Durata serviciilor oferite
3.1. Serviciile se vor asigura in data de-               cu incepere de la ora 19 la ora 05.
Infunctie de celelalte evenimente conexe ( ex: ceremonia religioasa etc.), partile stabilesc exact perioada de timp in 
care se vor oferi serviciile.

IV.PRETUL
Art. 4. Pretul serviciilor
MODALITATI DE PLATA
 4.1. Pretul convenit de ambele parti este          de EURO (TVA inclus)
Pachetul de bauturi alcoolice , din anexa, este oferit din partea casei.
Preturile mai sus exprimate in euro vor fi achitate in lei la cursul de schimb Leu/Euro al BNR din ziua evenimentului.
4.2. Beneficiarul va achita la semnarea contractului un avans stabilit in functie de numarul persoanelor la eveniment, 
in valoare de:
RATA 1:                 LEI, achitata astazi 
RATA 2: 
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4.3. Beneficiarul va achita diferenta de plata pana la valoarea totala a contractului la finalul evenimentului.
4.4.Tarifele includ  T.V.A.

V.OBLIGATIILE PARTILOR 
Art. 5. Obligatiile Organizatorului si Beneficiarului
5.1. Organizatorul de evenimente se obliga:
- sa puna la dispozitia Beneficiarului spatiul amenajat la data si ora convenita de parti ;
- sa respecte standardele de calitate pentru produsele servite la acest eveniment – produse de bucatarie, patiserie ;
- sa depuna toate eforturile pentru a multumi BENEFICIARUL, demonstrand solicititudine si profesionalism ;
5.2.  Beneficiarul serviciilor se obliga:
- sa informeze corect, complet si exact ORGANIZATORUL asupra solicitarilor sale si sa instiinteze cu cel putin 30 de zile
inainte in cazul schimbari ioptiunilor sau preferintelor sale;
- sa achite contravaloarea avansului la data semnarii prezentului contract;
- sa achite diferenta de plata pana la valoarea totala a contractului la finalul evenimentului;
- Beneficiarul raspunde de comportamentul invitatilor sa isi de despagubirea distrugerilor provocate de acestia.

VI. FORTA MAJORA
6.1. Forta majora, astfel cum este definita de lege, exonereaza de raspundere partea care o invoca.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile producerea 
evenimentului si sa ia toatemasurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
6.3. Daca in termen de 5 zile de la producerea evenimentului respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice 
incetarea de drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VII. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE
7.1. In cazul in care beneficiarul renunta la organizarea evenimentului contractat, avansul achitat la semnarea 
contractului nu ii va fi restituit.
7.2. In cazul in care organizatorul nu isi executa obligatiile asumate va despagubi beneficiarul cu o suma reprezentand
valoarea avansului.
VIII. LITIGII
8.1. Eventualele litigii care s-ar ivi in legatura cu acest contract, vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca acest lucru
nu este posibil, vor fi solutionate in instantele competente.
IX.CAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional incheiat intre partile contractante.
9.2. Prezentul  contract impreuna cu anexa, ce face parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si 
inlatura orice alta intelegere  verbal dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.Prezentul contract de 
prestari servicii a fost incheiat in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

ORGANIZATOR  BENEFICIAR
SC KOSTAS PALACE EVENTS EOOD RUSE
            SUCURSALA JILAVA



ANEXA LA CONTRACT

* Beneficiarul va achita la finalul evenimentului   300 lei/ospatar,  reprezentand taxa comision personal  (un ospatar 
serveste la doua mese de 10 persoane+ seful de sala). 

*Decorul salonului este stabilit pentru un numar de 10 persoane/ masa

Decorul saloanelor apartine in exclusivitate locatiei si orice lipsa sau deteriorare a acestora se plateste cu suma de 
500 lei/ bucata( suma care se scade din avansul dat la semnarea contractului).

MENIU COPII: 50 LEI/COPIL

APERITIV

MEZELURI SI LEGUME

FEL DE BAZA

PIEPT DE PUI LA GRATAR SI PIURE

TORT

MENIU STAFF (BOTEZ): 

JUMATATE DIN PRETUL MENIULUI

APERITIV

FEL DE BAZA

PACHET BAUTURA: CA AL CLIENTULUI

MENIU STAFF (NUNTA): 

JUMATATE DIN PRETUL MENIULUI

APERITIV

FEL DE BAZA

PACHET BAUTURA: CA AL CLIENTULUI 


