CONTRACT DE LUCRARI
nr. 4010 din 30.07.2019
Presmbul

temeiul OUG nr. g8l2}l6 privind atribuirea contractelor de achizilie public6, a
contractelor de concesiune de lucrSri publice gi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatd
cu modificirile qi cornpletirile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestdri servicii,
intre
Comuna Doba, localitatea Doba, nr. 56, jud. Satu Mare, telefon 0261.869.i35, cod unic de
inregistrare 3963838, cont trezorerie RO20TRF.25462145020401XXX deschis la Trezoreria
Municipiului Satu Mare, reprezentatS prin primar Ghetina Mihai, in calitate de a'chizitor; pe de o

in

pafte,

qi

S.C. G&S Proiect 2015 S.R.L., cu sediul in loc. SATU MARE, str. Vasile Goldi$, nr.2,bl.21,
ap. 3, jud. Satu Mare, tel. 0741030139, num6r de inmatriculare 130179612015, cod unic de
inregistrare RO3526901 0, cont Trezoreria Municipiului Satu Mare
RO87TRE25465069XXX011057, reprezentat prin GHERTAN SILVIA, -administrator , in
calitate de executant, pe de altl parte
Cluuze obligatorii
1. Obiectul principal al controctului
1. I - Prestatorul se oblig5 s[ presteze:
- Realizare trotuare din beton pe l6ngi limitele de proprietate - 600 ml x 37 lei/ml;
- Pode{e pentru continuizarea trotuarelor peste qan(uri - 5 buc x 700 lei/buc;
- lucrlri de montare a sta{iilor de autobuz qi turnare placl de beton - 5 buc x 700 lei/buc;
- Verificarea invelitori, inlocuirea {iglelor degradate qi repara(ii pe l6ngi cogurile de fum la sediul Primiriei Comunei Doba - I buc x 1.200 leiibuc; in perioada convenit[ gi in
conformitate cu obliga{iile asumate prin prezentul contract.
1.2 - Achizitorul se oblig[ sd pldteascS preful convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.
2. Prelul

contractului
2.1 Preful convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de cdtre achizitor, este
de 30.400 lei fEr[ TVA
2.2. Termen de platl 60 zile de Ia facturare, dati dupi care se vor calcula penalitifi de
intirziere de 0.01 oh I zi pentru valoarea neachitati.
3. Duruta

contractului

3.1 - Durata de executie a prezentului contract este de 90 zile, de la data semndrii prezentului
contract.
4. Executarea contractului
4.1 - Executarea contractului incepe la data semndrii prezentului contract..
Pdrfile au in[eles sd incheie a2i,30.07.2019 prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.

Achizitor
Comuna Doba

Prestator,
S.C. G&S Proiect 2015 S.R.L.

Administrator,
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