Nr. contract: C / _ _ _ _ _ _
Data……/……/…………..….

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU TICHETE DE CRESA
1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
S.C. CHEQUE DEJEUNER ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şos. Dudeşti – Pantelimon
nr. 42, sector 3, cod poştal 033094,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6468/25.07.2002, Certificat de Înregistrare Fiscală RO14774435, capital social
32.332.020 lei, cont bancar nr. R O 5 3 I N G B 0 0 0 1 0 0 8 1 5 0 9 7 8 9 4 0 deschis la ING Bank Bucureşti, legal reprezentată prin Elena PAP, în funcţia
de Director General, în calitate de EMITENT de tichete de creşă,
şi
……………………………………………………….……………………………………………………………….........................…….....................
Cu sediul social în localitatea…………….……………………… Judeţ/Sector………………………………..…..…….................….........................
Str………………………………….……………… Nr…….... Bl…..........Sc.....…... Etaj….... Ap…............ Cod poştal ……….......................……..
C.I.F. …………………..……….….............. Nr. înmatriculare Oficiul Registrului Comerţului…………………………………….............................
Reprezentant legal D-na/Dl……………………..………........................………………… Funcţia………….………..………………….....................
Tel…………………......... Fax……..……....……. Mobil…….….………………E-mail……......................….……………………...................…….
Numită în continuare CLIENT.
Domeniul de activitate al CLIENTULUI……………...…………………..…………………….………………….......................................................
Societatea face parte dintr-un grup de firme:  Nu  Da. Numele grupului: ………………………………………….............................................
Nr. cont bancar:
Banca…………………………………………………….……..…Sucursala……………….…...…………………………...........................................
Număr total de salariaţi ………..…..………. Numărul salariaţilor beneficiari de tichete de creşă.……….................................
Frecvenţa comenzilor de tichete de creşă:

 lunar

 bilunar

 trimestrial

 altă frecvenţă:…..…………..…............................................

Persoana responsabilă de comanda tichetelor de creşă este:
D-na/Dl…………………….…….……….......………..............................…..….… Funcţia……….………....................…..……….............................
Tel…………………......... Fax……..……....……. Mobil…….….………………E-mail……......................….……………………...................…….
Solicitarea comenzii se face prin
 online
 e-mail
 fax
 curierat
Adresa de livrare a tichetelor de creşă
Localitate…………….…………….………….………………… Judeţ/Sector………………………………..…..…….................….........................
Str………………………………….……………… Nr…….... Bl…..........Sc.....…... Etaj….... Ap…............ Cod poştal ……….......................……..
Persoana responsabilă de recepţionarea tichetelor de creşă este:
D-na/Dl………….……………… ……… … Funcţia………… …………….……Tel……………… ….……… … Fax…………..……......…… …
Locţiitor
D-na/Dl………….……………………… … Funcţia………… …………….……Tel………………… …….…… Fax…………..…........……… …
CLIENTUL este plătitor de TVA
Date de contact CLIENT:
Director General
Director Resurse Umane
Director Comercial/Marketing
Director Financiar
Director Calitate/Securitate
Lider sindical

 Da
Nume şi prenume

 Nu
Telefon fix

Telefon mobil

E-mail

 Clientul este de acord să primească în mod gratuit materialele informative şi publicitare ale Emitentului şi partenerilor săi, prin poştă, fax si/sau
la adresa/adresele de e-mail indicate în conţinutul prezentului Contract, având dreptul să renunţe la acest lucru printr-o notificare scrisă, transmisă
la sediul Emitentului.
Contractul a fost întocmit şi semnat în două exemplare, faţă – verso, câte unul pentru fiecare parte.

CLIENT
(semnătura şi ştampila)

EMITENT
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(semnătura şi ştampila)

2. CONDIŢIILE CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
I.1. Obiectul prezentului contract îl constituie livrarea de tichete de creşă de către
EMITENT salariaţilor unităţii beneficiare, denumită în continuare CLIENT.
I.2. Numărul lunar de tichete de creşă va fi stabilit prin raportare la comenzile
care vor fi înregistrate de către EMITENT.
II. MODALITĂŢI DE LIVRARE
II.1. Tichetele de creşă vor fi livrate pe bază de comenzi.
II.2. Comanda fermă transmisă EMITENTULUI angajează irevocabil
CLIENTUL în ceea ce priveşte plata valorii nominale a tichetelor de creşă şi a
serviciilor comandate.
II.3. Condiţiile şi termenul de livrare a tichetelor de creşă sunt prevăzute în Anexa
nr. 1, care face parte din prezentul contract.
II.4. În cazul existenţei unor discrepanţe între comanda transmisă şi produsele
livrate de către EMITENT, CLIENTUL va informa în scris, în termen de 24 de
ore de la primirea coletului. Absenţa notificării şi/sau distribuirea tichetelor către
salariaţi fără acordul EMITENTULUI valorează recunoaşterea îndeplinirii
tuturor obligaţiilor de către EMITENT şi acceptarea tuturor obligaţiilor care
rezultă pentru CLIENT din prezentul contract cu privire la comanda respectivă.
III. PREŢUL CONTRACTULUI
III.1. Preţul serviciilor prestate de EMITENT este prevăzut în Anexa nr.1, care
face parte integrantă din prezentul contract.
III.2. Valoarea nominală a unui tichet de creşă este stabilită în condiţiile legale în
vigoare la data încheierii prezentului contract.
III.3. Orice modificare a preţului serviciilor prestate de EMITENT va fi
comunicată prin înştiinţare scrisă cu cel puţin 20 de zile înaintea intrării în vigoare
a modificării.
III.4. Orice formă de plată între CLIENT şi EMITENT se face numai prin
intermediul instrumentelor bancare de plată.
III.5. Părţile se obligă să comunice în scris modificarea contului sau alte date
legate de plata tichetelor de creşă.
III.6. CLIENTUL va achita contravaloarea comenzii ferme în termen de 48 de
ore de la transmiterea acesteia către EMITENT.
III.7. CLIENTUL se obligă să plătească penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi din
valoarea totală a comenzii neachitate. Cuantumul total al penalităţilor de
întârziere poate depăşi suma asupra căreia sunt calculate.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
IV. 1. EMITENTUL trebuie să ducă la îndeplinire următoarele obligaţii:
a) să tipărească tichete de creşă folosind un suport tehnic special, care să nu
permită falsificarea acestora şi care să cuprindă următoarele elemente: seria
numerică într-o ordine crescătoare, denumirea şi sediul EMITENTULUI, date ce
definesc angajatorul, valoarea nominală a unui tichet de creşă, în cifre şi litere,
spaţiu pentru înscrierea numelui şi prenumelui angajatului îndreptăţit să utilizeze
tichetul de creşă, perioada de valabilitate a acestuia, interdicţia de comercializare
a acestuia contra unei sume de bani şi interdicţia de a acorda un rest de bani la
tichetul de creşă, precum şi spaţiu destinat înscrierii datei şi ştampilei afiliatului la
care salariatul a utilizat tichetul de creşă;
b) să înscrie în factura de livrare numărul de ordine al tichetelor de creşă livrate,
dintr-o serie continuă, preţul unitar al imprimatului sau valoarea lor totală,
valorile nominale ale tichetelor de creşă imprimate pe acestea, seriile livrate
corespunzător fiecărei valori nominale imprimate pe tichet, valoarea totală
corespunzătoare numărului de tichete de creşă livrat, precum şi numărul contului
bancar distinct şi denumirea băncii unde îşi are deschis contul EMITENTUL;
c) să pună la dispoziţia CLIENTULUI lista actualizată cu operatorii economici
afiliaţi, creşele şi unităţile educaţionale în care salariaţii pot folosi tichetele de
creşă;
d) să accepte returnarea din partea CLIENTULUI a tichetelor de creşă neutilizate
şi să ramburseze sumele aferente valorii nominale a acestora - numai în condiţiile
art. 9.4 din Normele Metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006,
privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, respectiv la sfârşitul
anului calendaristic sau la data rezilierii prezentului contract. - numai în situaţia în
care returnarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la data expirării
acestora, în cazul
tichetelor de creşă achiziţionate; prin acest termen înţelegându-se perioada de
timp în care tichetele returnate trebuie să ajungă la sediul EMITENTULUI.
e) să asigure transportul tichetelor de creşă în condiţii de securitate, până în
momentul recepţionării acestora de către persoana responsabilă a CLIENTULUI.

V. OBLIGAŢIILE CLIENTULUI
IV. 2. CLIENTUL trebuie să ducă la îndeplinire următoarele obligaţii:
a) să distribuie lunar tichetele de creşă salariaţilor beneficiari;
b) să achite integral contravaloarea tichetelor de creşă comandate şi a serviciilor,
în conformitate cu prezentul contract şi dispoziţiile legale în vigoare;
c) să aducă la cunoştinţă EMITENTULUI despre furtul şi/sau falsificarea
tichetelor de creşă, precum şi despre orice tentativă în acest sens în termen de 24
ore de la data constatării acestuia/acestora;
d) să informeze persoanele în legătură cu interdicţiile referitoare la utilizarea
tichetelor de creşă;
e) în cazul în care serviciile solicitate presupun prelucrarea de date cu caracter
personal, CLIENTUL este obligat să obţină acordul expres al persoanelor în
cauză şi să transmită acestora informaţiile legale obligatorii furnizate de către
EMITENT, în vederea asigurării respectării întocmai a prevederilor Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date.
V. DURATA, SUSPENDAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI
V.1. Contractul se încheie pe o durată de 12 (douăsprezece) luni şi se reînnoieşte
automat pentru o perioadă de 12 (doisprezece) luni.
V.2. Cu excepţia cazului în care părţile convin în scris altfel, oricare dintre părţi
poate denunţa unilateral contractul înainte de fiecare dată aniversară a contractului
printr-o notificare trimisă celeilalte părţi, cu respectarea obligatorie a unui preaviz
de 60 de zile calendaristice anterior expirării contractului.
V.3. Executarea contractului se suspendă de plin drept pe perioada în care
EMITENTUL nu mai deţine, din orice motiv, autorizaţia de a emite tichete de
creşă.
V.4. Prezentul contract este, de asemenea, suspendat de drept pe perioadele în
care CLIENTUL nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. III.6. In acest
caz, suspendarea nu produce niciun efect cu privire la obligaţiile născute între
părţi anterior intervenţiei cauzei de suspendare.
VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
VI.1. Părţile răspund de nerespectarea prezentului contract în condiţiile articolului
precedent şi ale legislaţiei în vigoare.
VI.2. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, însă aceasta
are obligaţia să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 zile de la producere şi să ia
toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor ei.
VII. LITIGII
VII.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului
contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie
rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor.
VII.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă,
litigiul se va soluţiona, în toate cazurile şi indiferent de partea ce formulează
acţiunea, de instanţa judecătorească ce este competentă după sediul
EMITENTULUI.
VIII. DISPOZIŢII FINALE
VIII.1. Prezentul contract se completează cu prevederile legale în vigoare, urmând
ca, în caz de modificare a acestora, clauzele contractuale să se modifice în
consecinţă.
VIII.2. EMITENTUL nu este obligat să ramburseze sau să înlocuiască tichetele
de creşă aflate deja în posesia CLIENTULUI sau a persoanelor beneficiare, care
au fost furate, deteriorate sau pierdute.
VIII..3. Orice comunicare/corespondenţă se va face la sediile menţionate în
prezentul contract, în scris şi sub confirmare de primire.
VIII..4. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul contract.
VIII..5. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, la data de
.............................................. conţine două pagini, semnate de reprezentanţii legali
ai celor două părţi contractante, unul pentru EMITENT şi celălalt pentru
CLIENT.
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