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; https://www.gaudeamus.ro

Act adițional 1, la contractul de prestări servicii nr.

___/ din _____/ _____/2021

Art. 1. Părțile actului adițional
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 Liviu Cătălin Popescu în calitate de Director General Interimar, 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 act adițional.

Art. 2. Obiectul actului adițional
Participarea Expozantului la Târgul Gaudeamus Oradea, ediția a VII-a, în perioada 7 - 11 iulie 2021, Piața Unirii.
Art. 3. Opţiunea expozantului - varianta de expunere (conform art. 7 și 8 din anexa Condiții de participare):
□ stand amenajat standard: _____ mp x 40 euro/mp + TVA = _________ euro + TVA

□ suprafaţă de expunere neamenajată: _____ mp x 25 euro/mp + TVA = _________ euro + TVA
□ Stand virtual, pe website-ul www.gaudeamus.ro
□ Basic: 25 euro + TVA, cu următoarele servicii incluse: stand virtual pe website-ul www.gaudeamus.ro, posibilitatea de
a organiza evenimente online, promovarea prin intermediul paginii de Facebook Radio România Gaudeamus.
□ Standard: 50 euro + TVA, cu următoarele servicii incluse: stand virtual pe website-ul www.gaudeamus.ro, banner în
stand, posibilitatea de a organiza evenimente online, promovarea prin intermediul paginii de Facebook Radio România
Gaudeamus.
Art. 4. Total valoare act adiţional: ________ euro + TVA = _______ euro (TVA inclus)
Art. 5. Modalitate de plată: plata integrală a contravalorii prezentului act adiţional, adică:

_______euro (TVA inclus)

x

______ lei/euro (curs valutar) = __________lei; document de plată: _____

Art. 7. Alte clauze
7.1. Expozantul se obligă să respecte în totalitate clauzele prevăzute în Anexa - Condiții de participare, care constituie parte
integrantă a prezentului act adițional.
7.2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Art. 6. Pazie (numele standului):

____________________________________________________________________
(se completează doar în cazul în care expozantul a optat pentru un stand amenajat standard)

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, azi
ORGANIZATOR
Pentru Director General Interimar conf. ODGI 721 / 24.06.2021 cu toate
modificările și completările ulterioare

Cornelia CHIFOR

Șef Serviciu
Serviciul „Gaudeamus” și Proiecte

CFP

Serviciul Juridic

____________________________________

EXPOZANT

(nume, funcție, semnătură și ștampilă)

