CONTRACT DE PRESTÃRI SERVICII
NR. 3.389 DIN 16.02.2021
1. PÃRTILE CONTRACTANTE
SC SUPER IMPOSER SRL cu sediul în com. Liebling,str.Principala, nr. 832, având cod fiscal RO
6554897, cont nr. RO72TREZ6215069XXX018802 deschis la TREZORERIA TIMISOARA,
RO87RZBR0000060012305120 deschis la RAIFFEISEN BANK reprezentatã prin dl. Crăciunescu Antonică
având functia de director general, în calitate de PRESTATOR.
Si
COMUNA GIROC , cu sediul in comuna Giroc , Str. Semenic , Nr. 54 , , cod postal 307220, județul
Timiș, tel/fax 0256 395 648 , 0256 395 798, cod fiscal 5390613 cont curent RO08TREZ24A840302200130X
deschis la Trezoreria Timişoara reprezentată prin Dl.Dr. IOSIF-IONEL TOMA, funcția Primar în calitate
de BENEFICIAR.
2.OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI
Obiectul acestui contract îl constituie închirierea a doua autocare cu o capacitate de 50 locuri/autocar
si respectiv trei autocare pentru transportul unui grup pe o perioada de 16 saptamani ,conform programului:
De luni pana vineri plecare Scoala Iosif Ciorogariu Chisoda ora 7:40 – 2 autocare.
De luni pana vineri plecare Scoala David Voniga Giroc ora 12:00- 2 autocare.
Suplimentar vineri va pleca de Scoala David Voniga Giroc la ora 13:00 - un autocar.
Durata contractului este pe o perioada de 16 saptamani scolare incepand cu data de 17.02.2021.
Pentru saptamana in curs, respectiv in perioada 17.02.2021-19.02.2021, transportul se va realiza
dupa urmatorul program: miercuri- vineri plecare Scoala Iosif Ciorogariu Chisoda ora 7:40 – 2 autocare cu o
capacitate totala de 100locuri miercuri -vineri plecare Scoala David Voniga Giroc ora 12:00- 2 autocare cu o
capacitate totala de 100 locuri .Suplimentar vineri va pleca de Scoala David Voniga Giroc la ora 13:00 - un
autocar cu o capacitate de 50 locuri.
3.VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea prezentului contract este de 34.900lei +TVA, respectiv 41.531 lei cu TVA inclus, conform
achiziției SICAP DA27404985 din 16.02.2021.
4.OBLIGATIILE PÃRTILOR
BENEFICIARUL se obligã :
- sa instruiasca grupul cu privire la obligativitatea purtarii corecte a mastii de protectie pe toata durata
deplasarii;
-acoperirea costurilor cauzate de actele de vandalism ale pasagerilor;
-sã achite facturile emise de PRESTATOR conform prevederilor contractului;
- beneficiarul este obligat sa pastreze curatenia in mijloacele de transport .
PRESTATORUL se obligã :
-sã efectueze cursele ocazionale contractate conform orarului stabilit cu BENEFICIARUL ;
- să asigure dezinfecția mijoacelor de transport înaintea fiecărei curse, conform prevederilor în vigoare
privind prevenirea și combaterea contaminării elevilor cu virusul SARS-COV 2;
-în caz de defectiune, sã asigure în cel mai scurt timp posibil alte mijloace de transport similar din
punct de vedere calitativ si tehnic cu cele pentru care s-a încheiat prezentul contract .
5.CONDITIILE DE PLATÃ
Serviciile contractate se vor factura saptamanal, in fiecare zi de vineri pentru saptamana in curs.
Termenul de plata al facturilor este in termen de 5 zile de la data emiterii acestora de catre Prestator.
6.ALTE CONDITII
Perioadele de vacante scolare , precum si orice alte perioade pentru care nu este nevoie de transport
trebuie anuntate de catre Beneficiar cu cel putin 5 zile inainte.De asemenea daca se modifica orele de plecare
si retur acestea trebuie aduse la cunostinta Prestatorului cu cel putin 24 de ore inainte.
Pe toata durata deplasarii este interzis consumul de alimente si bauturi alcoolice in mijlocul de transport;
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7.RÃSPUNDEREA CONTRACTUALÃ, PENALITÃTI, LITIGII
-pentru neplata facturilor BENEFICIARUL datoreazã PRESTATORULUI penalitãti de 0,5 % pe fiecare zi de
întârziere, penalitãti calculate la valoarea facturii neachitate;
-orice modificare a prezentului contract se poate face cu acordul pãrtilor în baza unui act aditional semnat de pãrtile
contractante.
-în caz de litigii ce ar putea apare între pãrtile contractante acestea convin de comun acord ca rezolvarea
problemelor pe fundamentul bunelor intentii reciproce sã se facã pe cale amiabilã. În caz de nereusitã a unei
concilieri amiabile, pãrtile convin a se supune hotãrârii instantelor judecãtoresti competente.

Contractul a fost ÎNCHEIAT AZI 16.02.2021 în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.

Beneficiar,
COMUNA GIROC

Prestator,
SC SUPER IMPOSER SRL
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