CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII
Nr. x Data zz.ll.aaaa

I.

PĂRȚILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. MARKETIX S.R.L. cu sediul social în Iași, str. Pompieri, nr.4, bl. 649, sc.C, ap.2,
județul/sectorul Iași/Iași, având CUI 35590478, și număr de ordine în registrul comerțului
J22/307/2016, contul nr. RO60INGB0000999905652700 deschis la ING Bank, sucursala
Iași, telefon 0756 557 952, e-mail: office@curieras.ro, reprezentată prin D-l. BARHAN
RADU, cu funcția de Administrator în calitate de Prestator
și
1.2. S.C. XXXX S.R.L. cu sediul social în Iași, xxxxxxxxxxxxxxxxx, nr. xxxxxxx, județul/sectorul
Iași/Iași, având CUI nr. xxxxxxxx, atribut fiscal RO și număr de ordine în registrul
comerțului xxxxxxxxxxxxx, contul nr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deschis la xxxx, Sucursala
xxxxx, telefon xxxxxxxx, e-mail: office@xxxxx.ro, reprezentată prin Domnul XXXX XXXX,
cu funcția de xxxxxx în calitate de Beneficiar

au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii, cu respectarea
următoarelor clauze:

II.

OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Înregistrarea pe site-ul „www.curieras.ro”, aparținând S.C. MARKETIX S.R.L a mărfurilor
Beneficiarului cu scopul ca acestea să fie cunoscute de către Utilizatorii site-ului
„www.curieras.ro”.
2.2. Livrarea de către Prestator, către Utilizatorul site-ului „www.curieras.ro”, a mărfurilor
aparținând Beneficiarului.
2.3. Predarea de către Curierul Prestatorului, către Beneficiar a contravalorii înscrise pe
bonul fiscal emis de către Beneficiar și care însoțește marfa.
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III.

DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioada de X luni și întră în vigoare la data
semnării lui.
3.2. Prelungirea contractului se va face cu act adiţional.
3.3. În cazul în care oricare dintre părți dorește să rezilieze contractul, va comunica celeilalte,
în scris, la adresa de email partener@curieras.ro, o notificare în acest sens, cu cel puțin
30 de zile înainte de data de la care dorește să se producă acest efect.
3.4. La expirarea Duratei, Contractul încetează de drept, prin simpla trecere a termenului,
fără a mai fi necesară vreo înştiinţare prealabilă.Totuşi, Prestatorul îşi rezervă dreptul de
a comunica Beneficiarului o Notificare de Încetare prin care va reaminti Beneficiarului
data încetării Duratei şi posibilitatea de a solicita Prelungirea Contractului în noi condiţii
şi termeni care vor fi conveniţi cu Prestatorul.
3.5. Prestatorul, independent de primirea unei Notificări de Încetare, va putea solicita
Prelungirea Contractului prin notificare scrisă şi prealabilă transmisă Beneficiarului cu cel
puţin 30 zile înainte de expirarea Duratei Contractului. În scopul Prelungirii Duratei,
Prestatorul îşi rezervă dreptul de a propune modificarea termenilor şi condiţiilor
contractului. Dacă înainte cu 10 zile calendaristice înainte de data expirării Duratei
contractului, Părţile nu convin în scris asupra noilor condiţii contractuale, Contractul va
înceta la expirarea Duratei în conformitate cu clauzele stipulate mai sus.

IV.

PREȚUL CONTRACTULUI
4.1. Utilizarea serviciilor oferite de către Prestator către Beneficiar este GRATUITĂ,
respectând utilizarea paginii personalizate și a sistemului de transmitere a comenzilor.
4.2. Clienții Beneficiarului vor achita un tarif preferențial al serviciilor de livrare, oferit prin
încheierea acestui contract, de X lei în zona metropolitană a Iașului, respectiv X lei
pentru livrările în localitățile limitrofe ale Municipiului Iași ce nu depășesc 5 km de la
limita acestuia.
4.3. Tarifele negociate pot suferi modificări prin încheierea unui act adițional la prezentul
contract, cu acordul ambelor părți.
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V.

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
5.1. Drepturile si obligațiile Prestatorului sunt următoarele:
a. Să pună la dispoziția Beneficiarului site-ul „ www.curieras.ro „ în sensul de a prezenta
(lista) serviciile și produsele acestuia, la prețurile și în condițiile propuse de către
Beneficiar.
b. Să livreze către Utilizatorul înregistrat pe site-ul „ www.curieras.ro” , mărfurile
aparținând Beneficiarului.
c. Să predea către Beneficiar contravaloarea înscrisă pe bonul fiscal emis de către acesta si
care însoțește marfa.
d. Să respecte indicațiile de transport pentru fiecare produs . Realizarea indicațiilor de
transport cade in sarcina Beneficiarului.
e. Prestatorul poate alege orice traseu pe care îl consideră oportun în vederea livrării
produselor către Utilizator (client).
f.

Prestatorul, prin curierii acestuia, se obligă să returneze, în cel mai scurt timp posibil, dar
nu imediat, mărfurile comandate de către Utilizator si care fie nu au fost acceptate în
momentul livrării, fie nu a mai fost posibilă livrarea, din motive care nu țin de fapta
Curieraș.

g. Prestatorul nu poate fi obligat la dezdăunare de către Beneficiar pentru degradarea
produsului, dacă acesta rezultă din neasigurarea corespunzătoare pentru transport, la
momentul ambalării de către Beneficiar a produsului.
h. Prestatorul are dreptul de a solicita Beneficiarului să achite contravaloarea transportului,
dacă aceasta nu este achitată de către Utilizator (client), dacă produsele ambalate de
către Beneficiar sunt incomplete sau nu sunt conforme cu comanda înregistrată de către
Utilizator.
i.

Prestatorul, prin curierii angajați, se obligă să aștepte în incinta Beneficiarului cel mult 10
minute , cu excepțiile de rigoare, reprezentând situații neprevăzute, precum probleme
tehnice, lipsa de curent electric, avarii în spațiul Beneficiarului, precum si orice situație
de forță majoră. În situația în care, timpul de așteptare a curierului în spațiul
Beneficiarului depașește în mod constant 20 de minute, Prestatorul își rezervă dreptul de
a modifica condițiile prezentului contract.
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j.

Prestatorul se obligă să furnizeze angajaților săi indicații referitoare la securitatea
transportului de produse alimentare , încheind cu aceștia un proces-verbal în acest sens.

k. Prestatorul se obligă să nu comunice sau să nu răspândească în public afirmaţii despre
activitatea Beneficiarului, menite să inducă în eroare şi să-i creeze o situaţie
defavorabilă în avantajul unei alte persoane fizice sau juridice.

5.2. Drepturile si obligațiile Beneficiarului sunt următoarele:
a. să pună la dispoziţia Prestatorului toate informaţiile necesare bunei desfăşurări a
serviciilor prestate de către acesta, respectiv, toate documentele cu indicații tehnice ,
fotografiile exacte ale produselor , precum și o descriere fidelă cu realitatea a acestora.
b. să respecte normele procedurale agreate cu Prestatorul;
c. Beneficiarul se obligă să ambaleze corespunzator mărfurile înainte de ridicarea acestora
de către curierii Prestatorului.
d. Beneficiarul se obligă să-l primească în spațiul său pe curierul Prestatorului, astfel încât
acesta să nu fie obligat să aștepte mai mult de intervalul stabilit în prezentul contract.
e. Beneficiarul se obligă să aloce un număr de telefon în vederea comunicării dintre acesta
și curierul Prestatorului, în vederea rezolvării oricăror incidente ce pot apărea la livrare.
f.

Beneficiarul se obligă să emită și să predea curierului Prestatorului bonul fiscal aferent
mărfii care urmează a fi livrate către Utilizator.

g. Beneficiarul se obligă să nu modifice prețurile afișate pe site, fără a comunica
Prestatorului despre această decizie în prealabil cu 5 zile calendaristice.
h. Beneficiarul poartă întreaga răspundere pentru calitatea produselor vândute.
i.

Beneficiarul se obligă să notifice Prestatorului , prin e-mail sau telefonic în situația în
care stocul pentru fiecare produs este într-o scădere rapidă, în vederea preîntâmpinării
situațiilor în care nu pot fi onorate comenzi din lipsa de stoc.

j.

Beneficiarul se obligă să nu înlocuiască din proprie initiațivă un produs comandat cu un
altul similar, fără acordul în prealabil al Utilizatorului. Acordul se obține de către
Beneficiar, fără intervenția curierilor Prestatorului.
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k. Beneficiarul se obligă să îl informeze pe Prestator în mod exact referitor la orarul de
funcționare al magazinului, precum și ori de câte ori intervin incidente în orarul de
funcționare.

VI.

CESIUNEA CONTRACTULUI
6.1. Părțile contractante nu vor putea cesiona drepturile și obligațiile prevăzute de prezentul
contract unei terțe persoane fără acordul expres, dat în scris, de cealaltă parte.
6.2. Acordul scris trebuie comunicat cedentului în termen de 5 zile de la data la care cedantul
i-a cerut acest acord, în caz contrar, prezumându-se că partea respectivă a constituit
cesiunea contractului.

VII.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract încetează de plin drept, la expirarea perioadei pentru care a fost
încheiat, conform art. 3.1.
7.2. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui
tribunal arbitral/ unei instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:
a. nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. 5, din prezentul
contract;
b. cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără
acordul celeilalte părți;
c. îşi încalcă vreuna din obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare
scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va aduce la
rezoluțiunea/ rezilierea prezentului contract;
d. este declarată în incapacitate de plăţi înainte de începerea executării clauzelor
prezentului contract.
7.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prezentului contract o va notifica celeilalte părți
cu cel puțin 30 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.
7.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente
între părţile contractante.
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7.5. Prevederile prezentului capitol (Încetarea Contractului) nu înlătură răspunderea părţii
care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VIII.

FORȚĂ MAJORĂ
8.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/ și de
executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine
în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau/ și executarea obligației respective a
fost cauzată de forță majoră.
8.2. Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte, în termen de 5
zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecințelor lui.
8.3. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au
dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre
ele sa pretindă daune-interese.

IX.

NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI
9.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/ sediul/ e-mailul prevăzut
în partea introductivă a prezentului contract.
9.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data
menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.
9.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

X.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
10.1.

Părţile au convenit ca toate litigiile privind validitatea prezentului contract sau

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă de reprezentanţii părților.
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10.2.

În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor

adresa instanţelor judecătoreşti competente.

XI.

CLAUZE FINALE
Modificarea prezentului contract, se face numai prin act adițional încheiat între părțile
contractante.

XII.

ACORD UNIC
Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrată din cuprinsul său,
constituie unicul acord dintre PĂRŢI şi înlocuieşte orice alte declarații, comunicări, întelegeri
și acorduri anterioare sau prezente, scrise sau verbale, încheiate între PĂRŢI, având obiectul
descris mai sus.

DREPT URMARE, PĂRŢILE au dispus întocmirea și semnarea prezentului contract la data de
xxxxxxxxxx, în 2 (două) exemplare în limba română a câte 4 (patru) pagini fiecare, câte 1 (un)
exemplar pentru fiecare parte, declară și garantează aici că persoanele care semnează mai
jos erau la data semnării contractului autorizate în mod corespunzător, prin măsurile
statutare necesare, să semneze prezentul contract.

Prestator: S.C. Marketix S.R.L.

Beneficiar: S.C. XXXXX S.R.L.

Administrator

Funcție
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