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ACT ADITIONAL NR. 1 |zi08E, Luna Za Anul ată
LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII

NR. 359/16.10.2018

Intre :

S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti, nr.
17, sector1, telefon 021/233.17.62, fax 021/233.17.62, e-mail office(Diridex.ro, inregistrata la Registrul Comertului
cu nr. 140/2292/1991, cod fiscal RO 398284, cont nr. RO40BRMA0720041029000000, deschis la Banca
Romaneasca Sucursala Baneasa, Cont Trezorerie RO56TREZ7005069XXX000515, Trezoreria Operativa a
Municipiului Bucuresti, reprezentata prin Florin PASCU — Director General, in calitate de PRESTATOR, pe de
o parte,

si

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI cu sediul in Bucuresti, Sos.
Bucuresti-Ploiesti, Nr. SB, sector 1, cod postal 013962, telefon 021.222.84.19, 021.224.67.89, fax 021.224.58.62,
021.224.3.74, Cod fiscal 14008314, cont trezorerie ROS7TREZ70121G335000XXXX, reprezentata prin Marius
Albisor — Director General, in calitate de BENEFICIAR,pe de alta parte,

numite in continuare “Parte” la singularsi “Parti” contractante la plural,

a intervenit prezentul Act aditional în urmatoarele conditii prin care se modificasi se completeaza dupa cum
urmeaza:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Activitatea care se desfasoara in cadrul CMID IRIDEX este:
1.1. Eliminarea prin depozitare a deseurilor conform listei de descuri acceptate la depozitare.
1.2. Prestatorul va presta Beneficiarului serviciul de la pet. 1.1 la CMID IRIDEX (Str. Poiana Trestiei, nr. 17-27,
sector1).
13. Transportul este asigurat de Beneficiar, pe cheltuiala acestuia.
1.4. Partile contractante pot conveni suplimentarea obiectului contractului de preluare a altor tipuri de deseuri,
permise pentru eliminare la CMID IRIDEX, care corespund Criteriilor Ord. nr. 95/2005, perfectandu-se in acest
sens Act aditional la prezentul contract.
15. Tipurile de deseuri acceptate in cadrul CMID IRIDEX, codificate conform HG. Nr 856/2002, sunt:
- categoria 20: 200301 — deseuri municipale amestecate.
1.6. Livrarea, respectiv receptionarea si dirijarea deseurilor, indiferent de tipul acestuia, se va face numai pe baza
Anexei nr. 3 din HG nr. 1061/2008, completata corespunzator avand precizata obligatoriu activitatea din CMID
IRIDEX care va fi aplicata transportului respectiv. In situatia în care nu va fi completata Anexa 3, ne rezervam
dreptul de a dirija aceste deseu:
2. PRESTAREA SERVICIILOR
Prestarea efectiva a serviciilor de eliminare prin depozitare se va facedirect de catre Prestator.
2.1. Prestatorul va asigura eliminarea descurilor furnizate de Beneficiar, în conformitate cu prevederile legislatiei
în vigoare si cu respectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare detinute de acesta, in vigoare.
2.2. Beneficiarul si Prestatorul vor intocmi, semna si pastra documentatia necesara gestionarii deseurilor conform
legislatiei relevante in vigoare.

3. DURATA CONTRACTULUI
Se prelungeste durata prezentului contract panala data de 31.01.2010.

4. TARIFUL SI MODALITATEA DE PLATA
4.1. Tariful pentru prestarea serviciiloreste prezentat in Anexa 1. Tariful include si contributia pentru economia
circulara (conform OUGnr. 74/2018).

:
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42. Beneficiarul are obligatia sa efectueze plata astfel:

= plata pentru serviciile prestate se vaface in avans pentru o cantitate de 50 tone.

7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
7.8. Beneficiarul are obligatia sa efectueze plata astfel:
= plata pentru serviciile prestate se va face în avans pentru o cantitate de 50 tone.

Prezentul Act aditional a fost incheiat astazi 28.12.2018, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare
Partesi intra in vigoare la data de 01.01.2019.
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ANEXA |

Tarif eliminare
Nr. descuri :0 :

VeE peratiunepe tip de deseu litera = Observatii

TVA)

Pentru toate tipurile de deseuri, cu exceptia deseurilor
voluminoase, deseuri textile, vata minerala, sticla,

1|Eliminare prin depozitare 128.00 alimente expirate de origine vegetala, etc., pentru care
se vorstabili tarife specifice.
Coduri acceptate: 200301
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR. 359/16.10.2018

Partile contractante au convenit incheierea prezentului contractin urmatoarele conditii

S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.., cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti - Ploiesti. nr.
17, sector 1, telefon 021/233.17.62, fax 021/232-17.62, e-mail offiveiridex_ro, inregistrata la Registrul Comertului
cu nr. J40/2292/1991, cod fiscal RO 398284, cont nr. RO40BRMA07200410290C0000, deschis la Banca
Romaneasca Sucursala Bancasa, 'Cont Trezorerie ROS61REZ70050G9XXX000515, Trezoreria Operativa a
Municipiului Bucuresti, reprezentata prinFlorin PASCU- Director General, in calitate de PRESTATOR. pe de
o parte,

Si

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTIcu sediul in Bucuresti, Sos.
Bucuresti-Ploicsti, Nr. 8B, sector 1, cod postal 013962, telefon 021.222.84.19, 021.224.57.89, fax 021.224.58.52,
021.224.3.74. Cod fiscal 14008314, cont trezorerie ROS7TREZ70121G335000XXXX, reprezentata prin Marius
Albisor — DirectorGeneral, in calitate de BENEFICIAR, pece alta parte,

numite în continuare “Parte” la singular si “Parti” contractante la plural,

Partile contractante au convenit inchicrea prezentului contract in urmatoarele conăiti:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Activitatea care se desfasoara in cadrul CMID IRIDEX este:
1.1, Eliminarea prin depozitare a deseurilor conform listei de deseuri acceptate la depozitare.
1.2, Prestatorul va presta Beneficiarului serviciul de le pct. 1.1 la CMID IRIDEX (Str. Poiana Trestiei, nr. 17-27,

sector1).
1.5. Transportul este asigurat de Beneficiar, p> aheltuiala acestuia.
1.4. Partile contractante: pot conveni suplimentarea obieczului contractului de preluare a altor tipuri de deseuri,
permise pentru eliminare la CMID IRIDEX, car: corespund Criteriilor Ord. nr. 95/2005, perfectandu-se in acest
sens Act aditional la prezentul contract.
1.5, Tipurile de deseuri acceptate în cadrul CMID IRIDEX, codificate conform HG. Nr 855/2002, sunt:
- categoria 20: 200301 — deseuri municipale amestecate.
1.6. Livrarea, respectiv receptionarea si dirijarea deseurilor, indiferent de tipul acestuia, se va face numai pe taza
Anexei nr. 3 din HG nr. 1061/2008, comple:ata corespunzator avand precizate. obligatcriu activitatea din CMID
IRIDEX care va fi aplicata transportului respect'v: In situatia in care nu va îi completeta Anexa 3, ne rezervam
dreptuldeadirija aceste descuri,
2. PRESTAREA SERVICIILOR
Prestarea efectiva a serviciilor de eliminare pr. depozitare se vaface direct de catre Prestator.
2.1, Prestatorul va asigura eliminarea deseurilor furnizate de Beneficiar, in conformitate cu prevederile legislatiei
în vigoare si cu respectarea coriditiilor impuse prin actele de reglementare detinute de acesa în vigoare
2.2. Beneficiarul si Prestatorul vor intocmi. sen:na si pastra documentatia necesara gestionarii deseurilor conform
legislatiei relevante în vigoare.
3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre arnbele Parti sieste velabil pana la data de 31.12.2018.
4. TARIFUL SI MODALITATEA DE PLATA
4.1. Tariful pentru prestarea serviciilor este prezentat in Aacxa1
Valoarea contractului este: 93 lei/to x 300 to/luna X 2,5 luni=69750 lei + TVA.
4.2, Beneficiarul are obligatia sa efectueze plita astfel:
plata pentru serviciile prestate se va face în avans pentru o cantitate de SO tone, în prima luna de contract
4.3. Beneficiarul (prin reprezentant desemnat legal) va axiza cantitatile transportate si depozitate de catrePrestator
la depozitulde descuri.
44, Contravaloarea serviciilor prestate rezulta din insumarea cantitatilor de descuri depozitate si inmultirea <u

protul unitar. Cantarirea descurilor se va face cu castar electronic exisţerf Tâ) depozit si se va stiti bon de
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Facturile emise de catre Prestator vor contine explicit si detaliat pretul total si unitar. calculat la cantitatea de
descuri depozitate, conform documentelor justificative (note. de cantarire/centralizator lunar si sau alte documente
justificative etc).
4.5. Beneficiarul poate contesta, motivat si în scris, valoarea facturilor in termen de 43 de ore de la data primiriidaca a desemnat o persoana mandatata special care sa asiste la opezatiunile care se vor desfasura, conform pct. 7.10.
din prezentului contract.
In caz contrar factura se considera accepiata la plata. fara nici o alta formalitate (semnatura si stampila
beneficiarului), creanta avand caracter cert lichid si exişibi? incepand cu data scadentei
5. ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI
5.1. Prestatorul poate actualiza unilateral pretul conform evolutiei indicilor preturilor de consum pe principalele
marfuri si servici (apa, canal, salubritate ete.) IPC 10 2D, publicat de Institutul National do Statistica.
5.4. Valoarea majorarii va fi inclusa in pretul facturat cu notificarea prealasila,cn 30 zile iaainte, a Beneficiarului
5.3, In cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitimeale Prestatorului sau in, cazul
aparitiei unor situatii care nu au putut fi prevazute de acesta la data semnarii contractului, cu exceptia evolutiei
indicelui IPC 10 2 D, pretul unitar convenit pentru indeplinirea contractului, poate fi actualizat pe durata
contractului printr-un Act aditional.
6. OBLIGATIILE SI DREPTURILE PRESTATORULUI
6.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de eliminare a descurilor tinandu-so cont de normele impuse privind
evidenta gestiunii descurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand descurile, inclusiv deseurile periculoase,
prevazute in H.G. nr. 856/2002 cu modificaril: si completarile ulterioare. Prestatorul va accepta descurile aduse de
la Beneficiar in conformitate cu Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind Criteriile de acceptare si procedurile
preliminare de acceptare a descurilor la depozitarsi lista nationala de descuri acccptate în fiecare clasa de depozit
de descuri.
6.2. Ficcare transport de descuri provenit de la Beneficiar va fi insotit de documentul justificativ de provenienta a
deseurilor.
6.3. Prestatorul isi rezerva dreptul de a refuza sa primeasca, total sau partial, descurile care au fost colectate si/sau
transportate de Beneficiar fardafi respectate seriatele stabilite de legislata in vizoare, in conformitate cu conditiile
impuse prin autorizatiile de mediu detinute de-catre ambele Parti, privind gestionarea deseurilor. Refiizul sc va
consemna intr-un Proces-verbal in care se va arata motivul refuzului si va fi scmnat de catre reprezentantii
desemnati ai Partilor
6.4. In cazul in care Prestatorul va constata la descarcarea deseurilor pe depozit ca deseurile provenite de la
Beneficiar nu corespund categorici de deseuri contractate,va.opri activitatea de descarcarssi va informa de urgentareprezentantul Beneficiarului. In acest caz se va refuza preluarea descurilor, sc va intocmi documentde retumare a
acestor deseuri si va obliga Beneficiarul sa le preia, pe cholluiala acestuia.
6.5, Daca se va constata ca descurile aduse d+ Beneficiar contin descuri pericuioase Prestatorul va izola zona de
depozitare pana la recuperarea deseurilor de catre Beneficiar sise va asigura parasirea insintei depozitului de cctre
mijloacele de transport cu descurile respective
6.6. Prestatorul arc obligatia sa puna la dispczitia Beneficiarului Regulamentul de acces, cantarire si descarcare a
deseurilor, precum si modalitatea de parasire = incintei de catre mijloacele de transport apartinand Beneficiarului
7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
7.1. Beneficiarulare obligatia de a preda nuraai categoriade descuri stabilite prinprezentul contract.
7.2, Beneficiarul va aduce descurile pentru eluninarea spre depozitare strict in orele de program aprobate ale CMID
IRIDEX, comunicate de Prestator, respectiv:
-luni — vineri: 07.00 — 18.00
- sambata: 07.00 — 15.00.
7.3. Beneficiarul va face transportul cu îmiiloace de transport autorizate, aufogunoiere, platforme cu remorca,
autobasculante, in functie de categoria de deseuri.
7.4, Transportul este asigurat de Beneficiar; p> oheltuila accstuia.
745, Bencficiarul are obligatia sa respecte conditiile de acces, deplasare, caţrarire si descarcare a descurilor in
incinta depozitului precum. si modalitatea de ocrasire = incintei de catre mijloacele de traasport ale Beneficiarului,
conform regulilor stabilite prin Regulamentul de finct:onarc al CMID IRIDEXcat si n normelor legale privind
securitatea muncii pe teritoriul Depozituluide dosturi.
7.6. Beneficiarul este direct raspunzator decriccfel de accidente si/sau prejudicii cauzate Prestatorului datorate
manipularii defectuoase a descurilor in timpul doscarca-ii

ţ

7.1. Beneficiarul va inscrie pe foile de parcurs tipul descurilor transportate
7.8, Beneficiarulare obligatia sa efectueze ploza cstfel:
plata pentru serviciile prestate se va face în avans pentru o ceavitate de S0 tone, în prima luna de contract
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7.9. Bencficiarul are obligatia sa comun:ce lista cu numerele de inmatriculare ale vehiculelor destinate
transportului descurilor care fac obiectul prezentului contract. O înlocuire a autovehiculelor respective

sc
va

comunicaîn scris, inainte de efectuarea oricarui transport.
7-10. Beneficiarul are obligatia de a descuimă un reprezentant mandatat special carc sa asiste si sa confirme
operatiunile care se vor desfasura conform prezentului contract semnand bonurile de cantarire/centralizatorul
lunar si/sau alte documente justificative.
71. In situatia in care Beneficiarul zu a desemnat un reprezentant prin delegatie/imputernicire speciala, notele
de cantarire/centralizatorul lunar si/sau alte documente justificative sunt valabile semnate numai de catre
Prestator. În aceasta situatie Beneficiarul va recunoaste, fara obiectiuni ulterioare, notele de cantarire în care
figureaza datele de identificare a masinii cea efectuat transportul /centralizatorul lunar si/sau alte documente
justificative ca documente ce stau la baza emiterii facturii de catre Prestator.
7.12. Beneficiarul, in calitate de generator de deseuri nepericuloasc, este obligat sa
transport pentru transportul deseurilor nepericuloase conform H.G. 1061/2008, anexa nr. 3, sa consemneze
cantitatile de deseuri colectate si transportate pentru depozitare.
7.13. Beneficiarul se va asigura ca tipurile/codurile de deseuri nepericuloase transportate la CMID IRIDEX
corespund situatiei reale a doscurilor prezentate la spatiul de depozitare, respectiv daca Formularul de
transport are initializat codul de deseu.
7-14. Nuva fi acceptat nici un transport de deseuri nepericuloase fara a fi insotit de Formularul de transport
corect intocmit, lizibil semnat si stampilat.
7.15.Facturile emise în temeiul notelor de cantarire si/sau centralizatorului lunar sunt considerate acceptate la
plata de catre Beneficiar fara 'a mai fi necesară semnatura reprezentantului legal al acestuia pe respectivele
facturi
7.16. Beneficiarul are obligatia sa nu descarce în Rampa ecologica deseuri considerate de legislatia în materie ca
fiind periculoase si pentru 'a caror colectare'si eliminare sunt impuse reguli si niasuri speciale (de exemplu

tocmeasca Formularul de

eliminarea prin incinerare ete.
In cazul in care Beneficiarul nu respecta aceasta obligatie, se va întocmi un Preces-verbal în care se va
consemna evenimentul si cantitatea de descuri neaccâptate la depozitare.
Descurile refuzate la” depozitare. pe motivele mentionate anterior vor fi colectate, transportate si
eliminate/incincrate conform procedurilor prevazute de lege de catre Prestator pe cheltuiala Bencficiarului,
tariful pentru colectare, transport si incinerare deseuri periculoase fiind de 4 lei/kg fara TVA.
În cazul în care Beneficiarul va'refiiză intocinirea Procesului verbal san semnarea acestuia, Prestatorul va
anunta organele competente: pentru constatireă acestor evenimente, cu respectarea procedurilor prevazute de
legislatia in materie :

In urma constatarilor'orgarielor' de control Beneficiarul este obligat sa achite contravaloarea serviciilor de
colectare/transport/eliminare/incinerare efectuate de Prestator, la tariful mai sus mentionat, respectiv 4 lei/kg
fara TVA. - -

Plata de catre Beneficiar â serviciilor de colectare, transport si eliminare/incinerare a deseurilor neacceptat
depozitare in conditiile de inai sus se va face pe baza de factura emisa de Prestator, in termenele si condi
prevazute în contract
Situatiilor mai sus aratate'le sunt aplicabile'clauizele contractuale convenite pentru servi
deseuri nepericuloase, inclusiv cele referitoare la desemnarea repezentantului Beneficiarului, termenele de plata.
valoarea majorarilor de intarziere la plata ctc..
7.17. Accesul este permis nuimâi pentru vehiculele si persoanele autorizate pe baza cartelelorde acces. Canclele
de acces sunt eliberate in baza unui tabel ransinis de Beneficiar cu datele de identificare a autovehicolelor
(Beneficiarul avand obligatia comunicarii datelor de identificare a autovehicolelor)
7.18. In cazul în care Beneficiarul iu va plati sumele datorate la scadenta, Prestatorul are dreptul de a <ista
prestarea serviciilor pana la'achitarea intregii sure datorate
&. CESIONARE
iei o parte nu va cesiona prezentul Contrast say oricare dintre drepturile si obligatiile rezultand din prezeatul
contract, decat în baza acordului seriînpreslabil al celeilalte part.
9. FORTA MAJORA ''

:

9.1. Prin forta majora să va intelege imprejurarea imbrevizibila si de rieinlaturat(inclusiv, cu titlu de exemplu,
darnu în mod obligatoriu limitatle, razboi, cutremur, inundatii, ef.) care face imposibila executarea obligatiilor
contractuale asumate de catre oricare Parte si 'câre exonereaza de orice raspundere Partea care invoca prezenta
clauza referitoare la Forta Majora, cui conditia da aceasta sa fie complet lipsita de culpa.
9.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirca. obligatiilor asumate

„Prin contact pe toata
perioada în care aceasta:actioheăza, Cu conditia notificarii celeilalte parti in termen de Szile de la producerea
evenimentului si a prezentarii în termezi de 19 zile s actelor doveditoare emise de o autoritate competenta.
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9.3. Indeplinirea contractului va' fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore. dar fara a prejudicia
drepturile Partilorceli se cuveneau pana la aparitia fortei majore.
9.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare Parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incelarea de plin drept a contractului, fara ca vreuna din Partisa poata
pretinde celeilalte daune-interese.

10. CARACTERUL CONFIDENTIALAL CONTRACTULUI
10.1. Informatiile cuprinse în acest contract sunt confidentiale si nu pot fi puse la dispozitia niciunui tert. de
iciuna dintre parti, fara acord prealabil, in scris, a celeilalte parti, cu exceptia organelor de control autorizate.
10.2. Accesul reprezentantilor partilor contractante

in
incintele partenerului de contract se va face cuun scopdeclarat si dupa o instiintare prealabila.

11. INCETAREA CONTRACTULUI
11.1. Prezentul contract inceteaza de drept la expirarea termenului sau în urmatoarele cazuri
a) insolventa declarata;
b) inceperea procedu
a celeilalte parti
Oricare din Partile contractante are obligatia sa informeze imediat cealalta Parte dace. sc gaseste în oricare din
situatiile prezentate mai siis.
11.2. În cazul in care oricare din Parli si-a incaleat in mod culpabil una sau mai multe din obligatiile asumate
prin prezentul Contract, contractul se considera reziliat de plin drept,prin simpla rotificare, fara nici o alia
formalitatesi fara interventia instantelor judecatorest
11.3, Dispozitiile clauzei 11.2.'nu aduc atinecre dreptului Pariii prejudiciate prin neexecutarea sau executarea cu
înterziere a obligatiilor sale de a solicita despagubiri de la Partea vinovata de crearea prejudiciului.
11.4. Partile pot rezilia Contrictul cu &fect imediat, fara interventia vreunei instante judecatoresti sau a altei
autoritati si fara efectuarea vreunei alte formalitati, în baza unei notificari scrise si trimise celeilalte Parti cu 60
zile inainte.
115. Intarzierea la plata'a obligatiilor Beneficiarului cii mai mult de 30 de zile calendaristice de la data
scadentei da dreptul Prestatorului dearezilia contractul prin simpla notificare, fara nici o alta formalitate si fara
înterventia instantelor jiidecatoresti.
116. La: incetarea Contiăctului, orice oblig
imediat.
12. PENALITATI FE -

12.1. In caz de intarziere la plata peste termeriul scadent a fecturilor datorate Prestatorului, Bencficiarul va
plati penalitati de intarziere de 0,5% pentru fiecarezide întarziere, aplicate la valoarea neachitata.
122, Încazul depasirii termeiului de'plata'al unei facturi cu mai mult de 15 zile, toare
ulterioarefacturii restante vor deveni a fiecareia, cu con
enueanterioi =12.3. Stingerea creantelorse va opera dela creanta cea maiveche, exceptie facand acele plati care sunt destinate
a fi platite în avans conform factirii proforma.
13. NOTIFICARI

;13.1. Orice notificatesaii comunicare in legatură cii executarea prezentului contract, va fi considerata ca fiind
trimisa si va produce'efecte dacă este ekpediata de catre o Parte celeilalte Parti, in forma scrisa, prin scrisoare
recomandata sau fax cu confirmare de primi-e, iaf respectivă expediere se va considera ca fiind efectuata la data
primirii. div i

13.2: Nu este pârmisa nici o modificare a prezeritului contract fara instiintarea si acceptul oricareia dintre Parti
14. LITIGII

,141. Partile vor face cu buna credință toate eforturile pentru' rezolvarea pe cale amiabila a oricaror dispute,
Controverse sau neintelegeri între Parti câre pot deciirge din saui în legatura cu prezentul Contract, executarea sau
interpretarea acestisau cauzata' de o prefinsa incalcare, eroare sau denaturare in 'egatura cu oricare dintre

Voluntare sau judecatoresti de reorganizare judiciara sau faliment, lichidare sau dizolvare

sau datorii restante si: neexecutate vor fi indeplinite/platite

prevederile sale. a142. Orice controversa sau pretentie care decurge din sau în legatura cu prezentul Contract, executarea sau
interpretarea acestuia, sau cauzata de o pretinsa incalcare, eroare sau denaturare în legatura cuoricare diatre
prevederile sale, care nu mai poate fi rezolvată pe cale amiabila, va fi Solutionata de înstantele judecatoresti
competente de la sediul central âl Prestăitorului:
15. PREVEDERI FINALE. 5.
15.1. Partile contractante au obligatia da s-niumisi de a-si-comunica- reciproc, in cel mai scurt timp de [a
semnareacontractului, numele persoanelor responsabile de contract, pentru a facilita una derulare si rezolvare,
în timp util; a tuturor problemelor impuse de derularea contrăctului.

4 £7
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15.2. Orice schimbare intervenita in datel> de identificare ale unei parti contractante, inclusiv a numarului decont, va fi adusa la cunostinta celeilalte partiin termen de maxim 24 ore.
16. ALTE CLAUZE
16.1, În cazul în care vreuna din prevederile de maisus isipierde valabilitatea saumueste valabila, aceasta nuinflucnteaza în nici un fel valabilitatea celorlalte prevederi,
162. Clauza anticoruptiesi confidențialirate: Ambele pari sunt obligate sa nu promita, ofere sau saTecompenseze salariatii coleilalte societati cu bani, alte foloase sau oferte de munca. În cazul în care totusi acesteoferte se fac
partile sunt obligate sa anunte partea ccaltlta in maxim 24 ore pe orice cale (scris, telefonic, fax, email, etc.)Orice detaliu legat de relatia contractuala intre societatile somnatare nu va fi putut fi facut public fara aconlulceleilalte parti.

Prezentul Contract contine 5 (cinci) pagini si I(una) anexa sia fost incheiat în doua exemplare originale, cateunul pentru fiecare Parte si intra în vigoare la data de 16.10.2018, ambele sxemplare constituind unul si acelasiinstrument
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Director ecopdrite
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Mariana DURAN
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ANEXA 1

Tarif eliminare
i deseuri

=at Operatiune petip de deseu
(leitona fara

| Observatii
|

TVA)

Pentru toate tipurile de deseuri, cu exceptia descurilor
voluminoase, deseuri textile, vata minerala, sticlt.

1 | Eliminare prin depozitare 93,00 | alimente expirate de origine vegetala, elc., pentrucare
se vor stabili tarife speci(ice.

| Coduri acceptate: 200301
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Vizat pentru legalitate,
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