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CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE
nr.2925 din 15.06.2020
Preambul

in temeiul

OUG nr. 9812016 privind atribuirea contractelor de achizilie public6,

a

contractelor de concesiune de lucrdri publice qi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatd
cu modificlrile gi complet6rile 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 RO20TREZ5462L4502040lXXX deschis la Trezoreria
Municipiului Satu Mare, reprezentati prin primar Ghetina Mihai, in calitate de achizitor, pe de o

parte,

qi

Ofertant: S.C. Metal Imobiliare S.R.L. CIF: 39837040, Adresa: Strada: trufinegti, nr. 5,
Judet: Olt, Localitate: Potcoava, Cod postal: 237355, Tara: Romania,
Tel: +40756642841E-pail: metalimobiliare@yahoo.com, reprezentat prin

Hrhoi ?uS"

Uo0lrdc- , in calitate de executant,

1. Obiectul principal al

contractului

pe de alt6 parte

l

12 bucati - Pergola cu 2 banci*masa cu acoperis din tabla zincata LXI=2"5x2MH=2.6M"
dimensiune fier 40 x 40. culoare neagra structura. culoare maro lemnul
in perioada convenitd gi in conformitate cu obligafiile asumate prin prezentul contract.
1.2 - Achizitorul se obligd sd pldteascd preful convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.
2. Prelul

contractului

2.1 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pl6tibil prestatorului de cdtre achizitor, este
TVA - firml neplititoare de
TVA / bucati - total pret - 39.600 lei
de 3.300-lei

firi

TVA

2.2. Termen de platl 90 zile de la facturare, datl
de 0.01 o/o I zi pentru valoarea neachitati.

firl

dupl care se vor calcula penaliti{i

de

intlrziere

a

3. Durata contructului

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 semn6rii prezentului contract..
P64ile au in{eles sI incheie azi, 15.06.2020 prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fieoare parte.

Prestator,

Achizitor
Comuna Doba
Primar,
ing. GHE teia:*;
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Imobiliare S.R.L.
Administrator

S.C. Metal
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