Contract de prestari servicii
Nr 570 data t3.10.20t6
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Parti contractante:

I. lntre
l. l.Primaria comunei DOBA

DOBA ,str. Principala , nr'. 56, jud.Satu Mare,
reprezentata legal prin domnul Ghetina Mihai avand llnclia de primar, in calitate de
BENEFICIAR ,
,cu sediu in loc.

ti
2. SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL, Nr inreg fisc:
l5ll415/2013 ,CUI: RO 23719545, cu sediul in Oradea, str. Matei Corvin, nr 290jud. Bihor,
reprezentata legal prin Mirghis Lucia Monica avand functia de administrator, in calitate de
prestator.

Au convenit incheierea prezenfului contract comercial cu urmatoarele clauze:

II. Obiectul contractului
Prestatorul se obliga sa execute:
Intocmire documentatie de avizare a lucra lor de interventie (D.A.L.l.) pentru obiectivul:
"Drumuri cu lungime mai mare de 15 km in comuna Doba",

III. Pretul contractului
Prelul convenit pentru indeplinirea contactului, plAtibil prestatorului de catre ben eliciar
_z.ar
este de 41400 lei exclusiv TVA.
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IV. Termenul de executare
Prestatorul se obliga sa execute in termen de 120 zile de la semnarea acestuia.

V. Modalitati de plata
Plata se va achita de catre beneficiar in contul prestatorului pu,'u ru autu
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VI. ObligaJiile prestatorului
-

sa despagubeascd beneficiarul impotriva oricdror

reclamalii sau sestz
care a rezultat din incalcarea unor drepturi de proprietate intelc
echipamentele, mate alele, instalafiile sau utilajele folosite pentu, sau
produsele achizilionate.

VII. Obliga{iile beneficiarului
- sa plateasci pretul cAtre prestator in temenul convenit de c5tle acesta fara a invoca
diverse motive.

Vlll.

Sancfiuni

- in

cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reugelte sd-fi execute obligaliile
asumate in contact, beneficiarul are drcptul de a deduce din prelul contractului, ca penalitali,
0.1% /zi pentru fiecare zi de intarziere din valoarea totala a contractului.
In cazul in care, beneficiarul nu onoreaza plata in termenul stabilit, Festatorul are drcptul
de a deduce din pretul contractului, ca penalitali, 0.lo /zi pentrn fiecare zi de intarziere din
valoarea totala.

-

- Este admisa cesiunea de cleante.
- Este admisa subcontractarea.

IX. Alte clauze
Prezentul contract este un contact comercial.
Odce intelegere sau disputa ivita intre parti se va rezolva pe cale amiabila, prn tratative
directe.
In caz de esuare a acestor tratative, solutionarea litigiului se va face de catre instantele
judecatoresti de unde isi are sediul prestatorul.

Prezentul co[tract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare din care unul la beneficiar unul la
executant,incheiat azi data de 13.10.2016
Beneficiar
PRIMARIA COMUNEI DOBA
PRIMAR
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Prestator
SC PROIECT.CONSTR. REG,

TRANSILVANIA SRL

DIRECTOR
MIRGHIS GABRIEL
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