
I. Parti contractantc:
in terneiul Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publicc, cu modificdrile ;;i conrpletlrile

rtlterioare, a Hot5r6rii 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
rcfcritoarc la atribuirca contractului de achizilic public6./ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziliile publice, cu modificdrile qi completirile ulterioare, a intervenit prezentul coltract de
servicii, intre

DIRECTIA DE ASISI'EN]'A SOCIAL.{ A MUNICIPIULUI PITE$TI, CU SEdiUI iN PilEqti,
strada Republicii nr.ll78, bloc D5B, parter, tcl.0372030420,fax0372030421,cod fiscal 27302116,
cont RO28TREZ24A68||00710130X, deschis la Trezoreria Municipiului Pitegti, reprezentate prin
domnul - Director Executiv, in calitate de beneficiar pe de o parte

pi

S,C, GREEN BUILDING STRUCTURE S.R.L., cu sediul in comuna Teiu, sat Teiu, nr,256,
jud. Argca, tel.0730619335, numir dc inmatriculare la Registrul Comc4ului J031754/2012, cod fiscal
RO30281706. cont RO98TREZ05l5069XXX00l003, deschis la Trezoreria Topoloveni, rcprezentatd
pnn domnul - Administrator, in calitate de prestator (proiectant), pe de alte parte.

2. Obiectul si pretul contractului
2.1. Prestatorul se obligd si presteze servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru

'construire clidire anexi cu destinalia de magazie legume-fructe la Crega nr.l I Negru Vodd'.
2.2. Prctul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului este de 8400 lei IEr6

TVA.

3. Durata contractului
3.1. Prezentul contract intra in vigoare si angajeaza cele doua parti din ziua semnarii lui si este

valabil pana la predarea documentatiei, respectiv 10.12.2021.

4. Obligatiile contractuale ale partilor
4.1. Beneficiarul va pune la dispozitie toate documentele necesare pentru realizarea

obiectiwlui in timp real.
4.2. Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea serviciilor in termen de l0 zile de la

emiterea facturii.
4.3. Prestatorul se obliga sa indeplineasca la timp toate atributiile ce decurg din legislatia in

vigoare.
4.4 Prestatontl are obligalia de a presta serviciile previzute in contract cu profesionalismul qi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

Art,S, Documentele contractului
a) HCL nr.95/2016 privind infiintarea Centrului de Ingrijire si Educatie Timpurie Crese
b) Extras de carte funciara

6. Penalitati, daune-interese
6.1. In cazul in care prestatorul, din vina sa exclusiva, nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile

asumate prin contract, beneficianrl are dreptul sa reduca I % din prehrl contractului, pentru fiecare zi
de intarziere.

6.2. ln cazul in care, beneficiarul nu onoreaza, conform termenului stabilit in contract,
contravaloarea scrviciilor prestate, arc obligatia dc a plati ca penalitati l%, drn plata nccfectuata pentru
fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
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7. Rezilierea contractului
7.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contact de catre una dintre parri, du

dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune inieresc.
Pirfile au inteles sd incheie azi ....L:2....1..t..1.1#4..prezentul conhact in dour exemplarc, citc

unul pentru fiecare parte.
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