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L IL INTRACTANTE
1.1. S.C. ECO NEUTRALIZARE GRINDAŞI S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector4, Str. Moşoaia,

Nr. 33, Parter, tel./fax nr. 021/683.44.81, având Număr Registrul Comerţului 140/3795/2009, CUI RO25328470
din 23.03.2009, Sediu secundar: SAT GRINDAŞI, COMUNA VALEA MĂCRIŞȘULUI, Str. Centrală nr. 62,
JUDEȚ IALOMIȚA, activitatea principală Tratarea şi climinarca deşcurilor nepericuloase codul CAEN-3821,
reprezentată prin FREUPCEAN  IPELA SORINA „tel:_0/6S STI 227, în calitate de

PRESTATOR
şi

SC._ADMINISTLATIA LACURI, PAPCULI Şi AGREMENT BUCULEST, cu sediul în ___BUCUFEST)

Str.___S0S. BucuRESTI -PLOI EST Nr. SBBL — scara, ctaj_—, ap. —

1 Sector _/ „înreg. la Reg. Com. - având CUL RO /$00437
cod CAEN reprezentată prin RIS ACBISOR,
tel: 226 16, „ e-mail:a calitate de BENEFICIAR.nII. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractuluiîl constituie neutralizarea deșeurilor de origine animală şi nonanimală,
menționată şi clasificată de legislația în vigoare, rezultată din activitatea BENEFICIARULUI conform
cod CAEN , incluzând colectarea şi transportul acestora, în regim de

contract ferm ci

UI.TARIFUL, MODALITATEA ȘI TERMENUL DE PLATĂ.
3.1, Contractul este de tip abonament. BENEFICIARUL va achita la semnarea contractului suma

de 220 (douăsutedouăzeci) RON + TVA, reprezentând contravaloarea abonamentului pe un an, sumă care
poate include și ridicarea primei tranșe de deșeuri, dar nu mai mult de __X__KG, diferențafiind tarifată
conform contractului.

3.2. PRESTATORUL se obligă să ridice de la punctul de lucru al BENEFICIARULUI, situat la adresa:
305_PETRICAN; MR. JIA, SECTOR Z, BUCUREŞTI E

034033 335
„ deşeuri de origine animală şi nonanimală, ce urmează a fi tarifate la:

RON/KG + TVA pentru categoria I, Il şi nonanimală;
RON/KG + TVA pentru categoria III;

0,90 RON/KG + TVA pentru ambalajul deşcului.
333. La solicitarea scrisă sau telefonică a BENEFICIARULUI, se vor colecta spre a fi neutralizate deșeuri de

origine animală și nonanimală, acestea urmând a fi colectate în maxim 48 de ore de la solicitare. Transportul cu
autoutilitara sub 3,5 tone vafi taifat la __/, £/_ RON/KM/cursă + TVA, iar transportul mai mare de 35
tone va fi tarifat cu 2,5 lei + TVA/km.

3.4. Plata se poate face cu numerar sau prin ordin de plată, ori alte modalități de plată bancare în conturile
PRESTATORULUI: Alpha Bank — Sucursala Libertății, cod IBAN: RO97 BUCU 1051 3042 4080 SRON sau
First Bank — Sucursala Titan, cod IBAN: RO63 PIRB 4239 7750 2600 1000 sau Banca Transilvania, cod

IBAN: RO4S BTRL RONC RT02 7580 6901.
35. Termenul de plată este de 7 (sapte) zile calendaristice de la emiterea facturii.

IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract s-a încheiat pe o perioadă de gps de 12 luni începând cu data de

11.08.7015 , până la datade___ // Of 7040

www.econeutralizare.ro

și

la cerere.



V. OBLIGATIILE PARTILOR
5.1, Prestatorul se obligă:
5.1.1. să presteze beneficiarului servicii de colectare, transportși de neutralizare a deşcurilor de origine
animală și nonanimală, conform condițiilor și termenelor stabilite de prezentul contract;
5.1.2, să ridice la data specificată în contract cantitățile specificate spre a fi neutralizate în condițiile respectării
cerințelor impuse de DSV, înediu și Protecţia Muncii:

-3. să onoreze comenzile scrise ori telefonice ale bencficiarului privind colectarea, transportul, şi neutra-
lizarea deșeurilorde origine animală şi nonanimală, în termenul de valabilitate al CSV-ului (certificatului
sanitar veterinar):
5.1.4. să emită factura bencficiarului și să i-o transmită la timp;
5.1.5. să păstreze confidențialitatea prezentului contract, precumși a informațiilor referitoare la activitatea
beneficiarului:
3.1.6. să elibereze factura aferentă serviciilor prestate în baza documentelor justificative.
5.2. Beneficiarul se obligă:
5.2.1. să asigure depozitarea deșeurilor de origine animală și nonanimală, în ambalajele specificate de prestator

de legislația în vigoare, respectând normele de protecție a muncii, fără a prezenta modificări fizico-chimice
accentuateși fără corpuri străine (sticlă, plastic, metale, hârtie ete.) contrar fiind nevoitsă plătească pentru
sortarea acestora tariful de | RON/KG + TVA.
5.22. să anunțe prestatorul de schimbările privind cantitatea, ora și data colectării cucel puțin 24 de ore
înainte de efectuarea transportului, în cazcontrar fiind nevoit să plătească pentru transport 6 RONKM +1;
5.2.3. să plătească la timp şi în totalitate valorile facturilor emise de prestator așa cum reies din prezentul
contract, în caz contrar fiind nevoit să plăteascăo penalizarede 0,1% per zi de întârziere din valoarea facturii:
5.2.4. să păstreze confidențialitatea prezentului contract, precum și a informațiilor referitoare la activitatea
prestatorului;
5.2.5. să efectueze operațiunile de cântărire în prezența unuireprezentant al prestatorului pentru a-i confirma
acestuia nota de cântar, în caz contrar, dacă clientul nu are posibilitatea efectuării cântarului se va lua în
considerare tichetul de cântar eliberat de stația de incinerare/ncutralizare.
VI. CLAUZE G.D.P.R,
6.1. Părţile au luat la cunoștință că prin încheierea acestui contract vor colecta reciproc date cu caracter
personal, email, telefon, pentru încheierea și executarea prezentului contract de servicii. Acestea se vor
prelucra conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia datelor cu caracter personal. Politica de
prelucrare a datelor colectate de societatea noastră se regăsește afişată pe site-ul societății:
www.econeutralizare.ro.

VIL ÎNCET? I SUSPENDAREA CONTRAC' UI
7.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri“

a) - prin acordul scris al părților:
b) - la expirarea duratei de valabilitate;
6) -prin reziliere, în cazul nerespectării termenilor contractuali, în termen de 15 zile lucrătoare de

la notificare.

72. În caz de neexecutare la timp a obligaţiei de plată, contractul se suspendă pânăla achitarea debitului
datorat.
7.3. În cazulîncare litigiile în legătură cuprezentul contract nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, compe-
tanța de soluționare a acestora aparține instanțelor judecătoreşti de la sediul Prestatorului.
VIII. VALABILITATEA CONTRACTUL
&.1. Prezentul contract este valabil doardacă este prezentatînORIGINAL, având ataşată DOVADA de
achitare a taxei de abonament. În caz contrar, contractul nuface dovada respectării dispozițiilor legale
privind neutralizarea deșeurilor de origine animală şi nonanimală.

BENEFICIAR


