CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE

nr.

Preambul

in temeiul

t1".6-din

05.03.2020

OUG nr. 9812016 privind atribuirea contractelor de achizi[ie public6,

a

contractelor de concesiune de lucrdri publice qi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatd

cu modificdrile gi completlrile 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 RO20TREZ5462L45020401XXX deschis la Trezoreria
Municipiului Satu Mare, reprezentatd prin primar Ghetina Mihai, in calitate de achizitor, pe de o

pafte,

qi

S.C. PRO ACORD DELMR S.R.L. CIF:39059100, Adresa:
PRINCIPALA, nr. 133, Judet: Dolj, Localitate: saliste, cod

Strada:
postal:
207143 Tara: Romania, Tel: +40 351427206 E-mail: mamapapa.ioni@gmail.com,
reprezentat prin Mihai Lenufa-administrator , in calitate de executant, pe de alt[ parte

Ofertant:

1. Obiectul principal al contractului
1.1 - Prestatorul se obligl s[ presteze:

zincata LXI=
+masa cu
11 bucati - P,
dimensiune fier 40 x 40" culoare neaqra structura. culoare maro lemnul
in perioada convenitd gi in conformitate cu obliga[iile asumate prin prezentul contract.
1.2 - Achizitorul se oblig[ sd pldteascl pre]ul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.
2. Prelul

contractului

2.1 Pre[ul convenit pentru indeplinirea contractului, plStibil prestatorului de c[tre achizitor, este
de 3.300 lei flri TVA / bucat[ - total pret - 36.300 lei firl TVA - firmi neplltitoare de

TVA
2.2. Termen de plati 90 zile de la facturare, datl dupd care se vor calcula penalitlfi de
intlrziere de 0.01 oh I zi pentru valoarea neachitat5.
contractului
Durata de executie aprczentului contract este de 60 zile, deladata semndrii prezentului

3. Durata

3.1 contract.
4. Bxecutarea contractului
4.1 - Executarea contractului incepe la data semndrii prezentului contract..
Pa(ile au in[eles sd incheie a2i,05.03.2020 prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.

Prestator,

Achizitor
Comuna Doba
Primar,

ing. GHETINA

DELIVER S.R.L.
Administrator,
Mihai Lenu(a

S.C. PRO ACORD

HAI

6hiib'6Hd

:BEBP3
o.
;g

U,,".9

({iu

