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Datele Prestatorului
Denumire: SC Expodesign&Consulting SRL
Cod fiscal comunitar: RO 16645518
Numar de inregistrare RC: J40/12470/2004
Sediul: Strada Silvestru 27, ap. 4, sector 2, Bucuresti, 020732 - Romania
Comanda ferma
Prin comanda ferma Beneficiarul accepta oferta trimisa de catre Prestator. Comanda ferma se face prin semnarea / stampilarea ofertei si
transmiterea acesteia in original sau pe email sau fax.
Proiectul de stand este considerat final in momentul semnarii comenzii fermei. In cazul solicitarii de servicii / materiale suplimentare fata
de cele precizate in comanda ferma, solicitate inclusiv in momentul predarii standului, Beneficiarul se obliga sa plateasca contravaloarea
acestora, pe baza facturilor emise de Expodesign&Consulting SRL. Respectivele servicii / materiale se vor mentiona intr-un proces verbal
semnat cu ocazia predarii sau intr-o comanda ferma adresata Prestatorului (email, fax, etc.), comanda in care se va mentiona distinct
pretul la care vor fi executate respectivele lucrari, ce urmeaza apoi a fi facturate de catre Prestator
Comanda ferma tine locul unui contract in cazul in care nu a fost semnat un contract
Transmiterea comenzii ferme inseamna acceptarea prezentelor Conditii generale
Obligatiile Prestatorului
Sa realizeze standul si sarcinile conform comenzii ferme transmise de Beneficiar si sa utilizeze materiale de calitate
Sa predea standul complet si curat cu o zi inainte de deschiderea targului sau in conformitate cu regulile impuse de catre organizatorul
evenimentului, sau in ziua de predare mentionata in comanda ferma
Sa asigure remedierea tuturor problemelor tehnice ce pot surveni pe perioada desfasurarii evenimentului exclusiv din cauza sa.
Eventualele probleme ce pot aparea ca urmare a utilizarii defectuase a echipamentelor standului de catre Beneficiar si nu pot fi remediate
de catre echipa tehnica a organizatorului evenimentului vor fi rezolvate de catre reprezentantii Prestatorului, urmand ca pentru acestea
Prestatorul sa emita o factura suplimentara ce va cuprinde costurile de transport si cele de montaj/demontaj suplimentare la pretul de 25
E/ora/montator + TVA pentru locatiile din afara Bucurestiului si la pretul de 15 E / ora / montator pentru Bucuresti
Sa asigure confidentialitatea informatiilor primite de la Beneficiar
Obligatiile Beneficiarului
Sa furnizeze Prestatorului la timp toate datele solicitate de catre acesta pentru buna executare a lucrarii
Sa achite catre organizatorii evenimentului costurile pentru: chiria spatiului, racordul de energie electrica si apa inclusiv consum,
eventuale costuri rezultate ca urmare a participarii la eveniment. In cazul neachitarii acestor costuri de catre Beneficiar si ca urmare a
nefurnizarii diverselor servicii din partea organizatorilor, Prestatorul nu poate fi facut raspunzator pentru functionarea necorespunzatoare
a echipamentelor standului
In cazul deteriorarii materialelor furnizate de catre Prestator (cu exceptia materialelor grafice si a celor ce urmeaza a fi preluate de catre
Beneficiar), Beneficiarul este obligat sa achite contravaloarea acestora, respectiv contravaloarea reparatiei, pe baza facturilor emise de
Expodesign&Consulting.
Standul va trece in responsabilitatea Beneficiarului la momentul predarii pe baza de proces verbal in care sunt mentionate toate dotarile
standului. Se recomanda Beneficiarului sa incheie o asigurare pentru toate materialele din stand preluate cu ocazia predarii Asigurarea
are rolul de a acoperi orice fel de prejudicii in cazul disparitiei din stand a dotarilor acestuia, din momentul preluarii pana in momentul in
care standul se preda inapoi Prestatorului. Beneficiarul se obliga sa achite materialele / dotarile lipsa
Valoarea si conditii de plata
Valoarea lucrarii este cea mentionata in oferta / comanda ferma.
Platile de efectueaza la termenele precizate in oferta / comanda ferma sau contract
Intarzierile de plata se pnealizeaza cu 0,5% / zi din valoarea facturii neachitate la zi
Forta majora
Daca din considerente de forta majora Expodesign&Consulting nu poate sa execute lucrarea, va fi exonerat de raspundere pentru
neexecutarea obligatiilor asumate prin contract / comanda ferma. Expodesign&Consulting va informa Beneficiarul in termen de 5 zile de
la producerea cazului de forta majora
Litigii
Orice litigiu intre Prestator si Beneficiar decurgand din executarea si interpretarea acestui contract va fi reglementat intr-o maniera
amiabila si prin buna intelegere. Partile vor incerca sa solutioneze pe cale amiabila orice disputa decurgand din sau in legatura cu
prezentul contract. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus spre solutionare instantei judecatoresti competente
locale.
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