CONTRACT DE LUCRARI
nr.3802 din 17.08.2017
Preambul

in temeiul

OUG nr. 9812016 privind atribuirea contractelor de achizitrie public6,

a

contractelor de concesiune de lucrdri publice qi a contractelor de concesiune de servicii, aprobat[
cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestdri servicii,

intre
Comuna Doba, localitatea Doba, nr. 56, jud. Satu Mare, telefon 0261.869.135, cod unic de
inregistrare 3963838, cont trezorerie RO20TR825462145020401XXX deschis la Trezoreria
Municipiului Satu Mare, reprezentatd prin primar Ghetina Mihai, in calitate de achizitor, pe de o
pafte,
qi

S.C. Redolaj S.R.L., cu sediul in mun. Oradea, str. Olteniei, nr. 36, jud. Bihor, telefon/fax 02594315621 0259-471941, numdr de inmatriculare J051225612005, cod fiscal RO18103548, cont

(trezorerie, banc[) RO20TRE20765069XXX014922, deschis la TREZORERIA ORADEA,
reprezentat[ prin Director General Blidaru Ioan, in calitate de prestatoro pe de altl parte.
Clauze obligatorii
l. Obiectul principul al contractului
1.1 - Prestitorul se obligi si presteze Modernizare strizi in localitatea Doba, jude{ul Satu
Mare, strada Z qi drum de legitur[ intre Strada E qi drum Boghig, in perioada convenit[ qi
in confbrmitate cu obligatriile asumate prin prezentul contract.
1.2 - Achizitorul se oblig[ sd pldteascS pre(ul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.
2. Prelul

contractului
2.1 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, este
de 97.057,54 lei fIrI TVA, respectiv 115.498,47 lei cu TVA de l9o/o.
2.2. Termen de platl 17.08.2018, datil dup[ care se vor calcula penalit5{i de intirziere de
0.01oh / zi pentru valoarea neachitati.
3. Durata

contrqctului

3.1 - Durata de executie a prezentului contract este de 60 zile, de la data semndrii prezentului
contract.
4. Executarea contractului
4.1 - Executarea contractului incepe la data semndrii prezentului contract..
Pd(ile au in[eles s[ incheie azi, 17.08.2017 prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.

Prestator,

Achizitor

REDOLAJ S.R.L.
Director General,
Blidaru Ioan

S.C.

Comuna Doba
Primar,

ing. GHET{NA
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