Contract de prestiri servicii
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Prezentul contmct se incheie intre:

Comuna Doba , cu sediul in Doba, str. Careiului nr.s6. , iudelul Satu Mare, telefon/fax
0)6l.-.M9145...... , cod fiscal 3963838, cont trezorerie 30i{.7&}.7(ZhlQ.kQe!.?!.4t(, deschis la
Trezore a satu Mare , reprezentata pdn Ghetina Mihai, funclia Primar, in calitate de achizitor,
pe de o parte,

9i

S,C. Provem-Plus S.R.L., avAnd sediul in municipiul Satu Mare, str. Fantdnele, bl.
numir ORC 40/312016, CIF 35374881, cont ROo6 TREZ
la
Trezoreria
Satu Marc, reprezentat prin ing.Vasarhelyi Nicolae,
o69X
XXol
r35r
deschis
5465
pe
prestator,
de alti parte.
administrator, in calitate de
CF12 ap.1, telefon/fax o26t-76s4oo,

z. Obiecttl co,rtro.ctului
2.1 - Prcstatorul se obligd sI presteze servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice in
faz5 de SF si PT+DE, pentru obiecti\ul "Amenqiare statii de autobuze in Cornuna Doba, pe
DN19", in pe oada conveniti qi in conformitate cu obligatriile asumate prin prezentul contract.
2.2 - Achizitorul se obligx si pleteasce pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate, in termenul convenit.
2.9 - Studiile geotehnice 9i ridicirile topogralice vor fi puse la dispozitie de cltre Beneficiar. Orice
completare a acestora, inclusiv vizarea de citre Oficiul de Cadastru intr[ in sarcina Beneficiaru]ui,
qi nu face obiectul prezentuluj contract.

g, Pretul coltractului Simoilalitdfi ile platd

Prelul mnvenit pentru indeplinirea contractului, plXtibil prestatorului de citre achizitor, este de
Bs.ooo lei, la care NU se adaugi TVA (neplititor de TVA).
3.2 Valoarea contmctului nu conline costul altor taxe si tarife (avize si autoizalii de specialitate),
plata acestora fiind efectuatl de citrc beneficiar in mod suplimentar fa15 de valoarea contractului.
3.3 - Prelul contactului se ajusteazd in urmitoarele cazuri:
- modificiri ale obiectului contuactului sau a temei de proiectare, solicitate de citrc
beneficiar
- cazul in care durata contractului se prelunge$te din vina achizitorului.
3.1

in aceste cazuriprelul se ajusteazi intr-un mod convenit intrc pi4i, stabilit prin act adilional.
3.4 Plata se va face prin mijloace legale pe bazi de facturi emisa de cetre proiectant. Plata se va
efectua in termen de 15 de zile de la data emiterii facturii.
3.5 Plata contravalorii serviciilor prestate se va efectua in doui trange, asdel:
- tmnsa I - q.ooo lei, dupl predarea documentatiei in faza SF
- tmn$a II - r8.ooo lei, dupl predarea documentatiei in faza PT+DE

4. Ihlrata contractului gi terrnene de execuSie
4.1 Prezentul contract intd in vigoare la data semnlrii lui de citre ambele pA4i si va produce
efecte pAnI la indeplinirca tuturor obligaliilor contractuale, inclusiv plata integrala a contnvalodi
serviciilor contractate qi prestate.
4.2 Termenul de prestare pentru elaborarca documentatiei ce face obiectul prezentului contBct
este confom Ofeftei tehnice, anexat. Acest termen de prestare se poate prelungi in conditiile
prevlzute in prezentul contract.
grafice, etc.) este incompleta,
4.3 Daci documentatia pusd la dispozilia prestatorului (ridicarl
atunci
completarea
sau
tora intri in obligalia
nu
corespunde
scopului,
sau

achizitorului. in acest caz termenul de execulie a contmctului se va plelungi cel pulin cu dulata
necesarl completdrii documentatiei incomplete.
zile de Ia data
+s C"""n"iu*f * "mite ordinul de inceplre pentru faza PT+DE in maximum 90prestatorul
arc
deplsit
este
i"iaurll ao"o-"ntutiei in faza de SF. irrcazui in care acest termen
prezentul
din
[i"ot t a", solicita ajustarea pre[ului aferent fazei PT+DE, conform artcolului 3 3
contIact.
5, D o cumentele conlr

actului

.5.1 - Documentele contractului sunt:
-oferta de pret $i oferta tehnicd

-acte aditionale, daca existi
-proces verbal de predare-primire a documentatiei

- Ohlio atiile DresI rtloru lui
stabilit
or-l pi""Lto"irt se obligi sd intocmeasca ti sA prezinte achizitorului. Ia termenul
tehdce,
cu
oferta
in
confomitate
prezentului
contract,
9i in
obi-ectul
ao"o-"triuliu ce face
6

prezentat in propunerea tehnic6.
conformitate cu graficul de prestare
'depusl -trebuie
completata sau modificate din cauza unor lipsuri
o.z - oacn doJumentalia
prin
i.o:potulii" pr""tuto.otui, acesta se va face
Siija prcstatorului, firi nici o obtiSalie in plus din
partea achizitomlui.
7. Oblig agiile

7.r -

ecititorul

achizitorului

se obligd sA p15teasc5 prelul
acesta.

c[tre prestator in termenul convenit de la emiterea

factuii de cltre
l.z - i.i, "".nu."u prezentului contract achizitorul confirm[ cA dispune de resursele materiale
necesare achitirii oblfualiilol asumate conform prevederilor contractuale.
7.3 - Achizitorul se obl'igi sd punh la dispozilia prestatorului orice facilitdl Si/sau informalii pe care
ac"esta le-a cerut in profunerea tehnicl gi pe,caie Ie considere necesare indeplinirii contractului.
8. Sonctiuni Dent'u neindeplinitea culpabild a obliga$ilor
8.r - in cazul iri care, din vina si exclusivi, prcstatorul nu reu$eqte si-qi execute obligaliile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contmctului, ca penalit[1i, o
lumi echivalent6 cu o cotd procentualS din prelul pI4ii neexeputate a contractului de o,o1%/zi'
8.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreaza factu le la termenul convenit, atunci acesta are
obligalia de a pliti, ca penalititi, o sumi echivalenta cu o cot[ procentuala din plata neefectuata de
o,or%/zi, apliiati pe toat5 durata de intarzierc a pl[tii.
o- .Solutron@reo litioiilor
amiabili, prin
!,r - echizitorul 9i pristatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
sau
in legatula cu
in
cadrul
poate
ivi
intre
ei
care
se
sau
disputi
iratative directe, orice neinlelegere
indeplinirea contractului.
q., -' ou"n, dupl 5 zile de Ia inceperea acestor tmtative, achizitorul qi prestatorul nu reu$esc sd
iezol"e in mod amiaf o divergenii contractualS, o care poate solicita ca disputa sd se solutioneze
de c[trc instantelejudecatore$ti din Satu Mare

Prestator,

Achizitor,

Comuna Doba
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