CONTRACT DE SERVICII privind
„Transport şi neutralizare a deşeurilor de origine animală de pe raza
municipiul Satu Mare”
Nr. 403 din 06.09.2010

Părţi contractante
În temeiul art. 19 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,
actualizată privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de servicii
între:
MUNICIPIUL SATU MARE, adresa: Primăria municipiului Satu
Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1, telefon 807 569, fax 710760, cod fiscal
4038806, cont Trezorerie RO59TREZ54624700220XXXXX reprezentată
prin Primar ing. Ilyes Iuliu, în calitate de achizitor,
şi:
SC PROTAN SA, cu sediului: în Bucureşti, str. Tăbăcarilor nr. 6-10,
J
40/2367/1991,
cod
fiscal
225089,
cont
nr.
RO45RTREZ2165069XXX019663 deschis Trezoreria Cluj Napoca,
reprezentat prin dr. Stamatopol Alin, în calitate de prestator, a intervenit
prezentul contract.
1. Obiectul contractului
1.1 Prestatorul se obligă să presteze servicii de transport şi neutralizare a
deşeurilor de origine animală de pe raza municipiul Satu Mare, în
conformitate cu Caietul de sarcini şi cu obligaţiile asumate în prezentul
contract .
2. Preţul contractului
21 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului
de către achizitor, este:
• Transport 1,3 euro/Km plus TVA
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• Pentru categoria I, preţul este de 0,5 euro/Kg plus TVA;
• Pentru categoria a II-a, preţul este de 0,25 euro/kg plus TVA;
• Pentru categoria a III-a, preţul este de 0,21 euro/kg plus TVA şi se
va calcula la nivelul cursului oficial de schimb leu/euro, comunicat
de BNR, din ziua emiterii facturii.
3. Obligaţiile Prestatorului sunt:
3.1 De a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat;
3.2 Să presteze serviciile de neutralizare a deşeurilor de origine animală ;
3.3 Să transporte deşeurile de origine animală, cu mijloace de transport
adecvate, astfel încât, deşeurile de origine animală preluate de la achizitor
să ajungă în bune condiţii la locul unde urmează să fie supuse procesului
de neutralizare;
3.4 Să ridice cadavrele animalelor precum şi orice deşeuri de origine
animală, în maxim 24 ore de la recepţionarea şi înregistrarea anunţului
sau apelului telefonic făcut de achizitor;
3.5 Să asigure măsurile de pază şi protecţie necesare astfel încât întreaga
cantitate de deşeuri animaliere încredinţată de către achizitor să fie supusă
procesului de neutralizare.
4. Obligaţiile Achizitorului
4.1.- Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator conform
OUG 34/2009 art. 36, în perioada 24-31 a lunii, cu condiţia depunerii
facturii până în data de 10 a lunii.
5. Durata contractului
5.1 Contractul se încheie pe o perioadă de 12 luni de la data semnării
acestuia.
6. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
6.1 În cazul în care, din vina Prestatorului, acesta nu reuşeşte să îşi
îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul de
a calcula şi aplica penalităţi în cuantum de 0,1 % / zi de întârziere din
valoarea serviciilor neprestate la termen.
6.2 În cazul în care Achizitorul nu reuşeşte să onoreze facturile emise de
către prestator şi acceptate de către achizitor în termen de 30 de zile de la
termenul stabilit la art. 4.1, Prestatorul are dreptul de a calcula şi aplica
penalităţi în cuantum de 0,1 % / zi de întârziere din valoarea facturii
neachitate.
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7. Încetarea Contractului
7.1 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) prin acordul ambelor părţi;
b) la expirarea duratei de valabilitate;
c) prin reziliere în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase
culpabile a obligaţiilor contractuale de către oricare din părţii.
7.2 Partea care invocă cauza de încetare a prevederilor prezentului
contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 15 zile calendaristice
înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
7.3 Orice modificari ale prezentului contract se vor face numai cu acordul
ambelor părţi, prin încheierea unui act adiţional, semnat şi stampilat de
către reprezentanţii legali.
8. Forţa majoră
8.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
8.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care
aceasta acţionează.
8.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a
notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi
să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.

9. Soluţionarea litigiilor
9.1 Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a
rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau
dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
9.2. Dacă după 30 de zile de la începerea acestor tratative oficiale
Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o
divergenţă contractuală, litigiul se va soluţiona potrivit dreptului comun.

10. Limba care guvernează contractul
10.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
11. Comunicări
11.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea
prezentului contract, trebuie transmisă în scris.
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11.2. Comunicările între părţi se pot face prin telefon, telex, fax
sau e-mailuri, cu condiţia confirmării primirii comunicării.

12. Legea aplicabilă contractului
12.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract a fost redactat în trei exemplare, azi
_________________.

Achizitor,
MUNICIPIUL SATU MARE
Primar,
ing. Ilyés Iuliu

SC

Prestator,
PROTAN
SA
Director,
dr. Stamatopol Alin

Director economic
ec. Ursu Lucia

Avizat CFP
ec. Raţiu Anca

Compartiment de Specialitate
ing. Munteanu Gheorghe
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Serviciul Juridic
jr. Racolţa Mihaela
Înt. M.G./Red. C.O.-3ex.
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