Contract de prestari servicii
Nr 571 data 13.10.2016

Prrti contrrctante:

I. Intre
1. l.Plirna a comunci DOBA ,cu sediu in loc. EOBA,str. Principala, nr. 56,jud.Satu Marc,
reprezentatd legal prin dornnul Ghctina Mihai avand funclia de primar, in calitate dc

BENEFICIAR,
qi

2. SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL, Nr inreg fisc:
15/1405/2013 ,CUI: RO 23719545, cu sediul in Oradea, str. Matei Corvin, nr 290jud. Bihor,
rcprezentata legal prin Mirghis Lucia Moaica avand functia de administrator, in calitate de
prestator.
Au convenit incheierea prezentului contract comercial cu umatoarcle clauze:

IL Obiectul contractului
Pr€statorul se obliga sa execute:
lntocmire studiu de fezabilitate S.F. pentru obiectivul:
"Retea de canalizare cu lungime mai mare de 15 km si statie de epurare

in comuna

Doba",

III.

PreJul contractului

Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, plitibil prestatorului de cate
este de 41400lei exclusiv TVA.

IV. Termenul de executare
Prestatorul se obliga sa execute in temen de 120 zile de Ia semnarea acestuia.

V. Modalitati de plata
Plata se va achita de catre beneficiar in contul prestatorului pana la data de !.1.1.?..a,tY

YL Obligaf iile prestatorului
- si despagubeasci beneficiarul impot va o cAror reclamalii sau sesizar
rezultat din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuali,l
echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru, sau in

care

a

produsele achizilionate.

VII. Obligajiile

benefi

ciarului

- se plateasce pretul cetre prestator in temenul convenit de cdtre acesta fara a invoca
diveme motive.

VIIL SancJiuni
- in

cazul

in

care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reuqeite si-$i execute obligaliile

asumate in contlact, beneficiarul are dreptul de a deduce din prelul cbntractului, ca penalitali,
0.17o /zi pentru fiecare zi de intarziere din valoarea totala a contactului.
In cazul in care, beneficiarul nu onoreaza plata in temenul stabilit, prestatorul are dreptul
de a deduce din prctul contractului, ca penalitati, O.lyo/zi pentrn fiecare zi de intarziere din
valoarea totala.
- Este admisa cesiunea de creante.
- Este admisa subcontractarea.

-

IX. Alte clauze
Prezentul contract este un conhact comercial.
Orice intelegere sau disputa ivita intre parti se va rezolva pe cale amiabila, prin tmtative
dirccte.
In caz de esuare a acestor tatative, solutionarea litigiului se va face de catre instantele
judecatorcsti de unde isi are sediul prestatoml.

Prezentul contmct s-a incheiat in 2 (doua) exemplare din care unul la beneficiar unul la
executant,incheiat azi data de 13.10.2016
Beneficiar
PR]MAR]A COMUNEI DOBA
PRIMAR
GHETINA MIHAI

Prestator
SC PROIECT.CONSTR, REG,

TRANSILVANIA SRL

DIRECTOR

