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CONTRACT DE PRESTARISERVICII
Serie ENG Nr.27977/ 19.08.2021

C. ECO NEUTRALIZARE GRINDASISRL cu sediul social in Str. Mosoaia Nr. 33,Sector 4, Municipiul
Bucuresti, cu punct de lucru in: Sat Grindasi, Comuna Valea Macrisului, str. Centrala nr. 62, Judetul Ialomita, nr.
de inregistrare la Registrul Comertului J40/3795/2009 CUI. RO25328470. activitatea principala Tratarea si

eliminarea deseurilor nepericuloase, codul CAEN 3821, profil activitate: INCINERATOR/ DEPOZIT
INTERMEDIAR, in baza autorizatiilor _sanitar-veterinare nr. _RO-IL-024-INCP/1,2,3-27.05.2020/RO-
1L-025-COLL1,2,3-27.05.2020 SI RO-IL-013-TRANS/1,2,3-09.03.2020, reprezentata prin DVD-na Borlea-Nistor

Eugenia, tel: 0755101269, email:

eugeniaocconeutralizare.ro, in calitate de PRESTATOR

S.C. ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI cu sediul in Sos. Bucuresti-
Ploiesti, nr. 8B, Sector 1, Municipiul Bucuresti, avand C.U.I. ROI4008314, cod CAEN

W reprezenta prin Bogdan Peter Tanase, tel: 0212245860. e-mail:

office
alpab.ro. denumita in cele ce urmeaza

BENEFICIAR.

21. Obiectul contractului il constituie neutralizarea deseurilor de origine animala si nonanimala, mentionata si

cata de legislatia in vigoare, rezultata din activitatea BENEFICIARULUI conform cod CAEN
incluzand colectarea si transportul acestora, in regim de contract ferm catsila cerere.

FARIFUL:MO TATEA SI TERMENULDEPLAT,3.1. Contractul este de tip abonament. BENEFICIARUL va achita la semnarea contractului suma de 250 RON/ buc +

TVA, reprezentand contravaloarea abonamentului pe un an,

32. PRESTATORUL se obliga sa ridice de la punctele de lucru ale BENEFICIARULUI conform anexa, deseuri de

origine animala si nonanimala, ce urmeaza a fi tarifate la:

2.95 RON/kg + TVA pentru categoria l, Il si nonanimala;
1.87 RON/kg + TVA pentru categoria II;
0.90 RON/kg + TVA pentru ambalajul descului.

3.3. La solicitarea scrisa sau telefonica a BENEFICIARULUI, se vor colecta spre a fi neutralizate deseuri de origine
animala si nonanimala, acestea urmanda fi colectate in maxim 48 de ore de la solicitare. Transportul cu autoutilitara sub

O 35orcfiuriia 142.19 RONkm + TVA. iar transportul mai mare de 3.5 toneva fi tarifat cu 3,5 RON/ KM/ cursa
+ TVA.
34. Suma de platase achita in lei (RON) în termen de 30 zile calendaristice. cu numerar sau prin ordin de plata,ori alte

modalitati de plata bancare in conturile PRESTATORULUI deschise la: BRD, IBAN: ROI4 BRDE 441S V906 0221

4410, Trezorerie, IBAN: RO6I TREZ 7045 069X XX00 8325,

4.1. Prezentul contract s-a incheiat pe o perioada de valabilitate de 12 luni incepand cu data de 19.08.2021, pana la data

de 19.08.2022.V,OBLIGATIILE

PARTILOR.
5.1. Prestatorul se obliga:
5.1.1. sa presteze beneficiarului servicii de colectare, transport si de neutralizare a descurilor de origine animalasi
nonanimala, conform conditiilor si termenelor stabilite de prezentul contract:
3.1.2. sa ridice la data specificata in contract cantitatile specificate spre a fi neutralizate in condi

impuse de DSV,mediu si Protectia Muncii;
5.1.3. sa onoreze comenzile scrise ori telefonice ale beneficiarului privind colectarea, transportul, si neutralizarea
deseurilor de origine animala si nonanimala, in termenul de valabilitate al CSV-ului (certificatului sanitar veterinar):
5.1.4. sa emita factura beneficiarului sisa i-o transmita la timp;
5.1.5. sa pastreze confidentialitatea prezentului contract, precum si a informatiilor referitoare la activitatea beneficiarului:
5.1.6. sa elibereze factura aferenta serviciilor prestate in baza documentelor justificative.

ile respectarii cerintelor
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5.2. Beneficiarul se obliga:
52.1. sa asigure incarcarea deseurilor;
3.2.2. sa asigure depozitarea deseurilor de origine animala si nonanimala, în ambalajele specificate de prestator si de
legislatia in vigoare, respectand normele de protectie a muncii, fara a prezenta modificari fizico-chimice accentuate si
fara corpuri straine (sticla, plastic, metale, hartie etc.), in caz contrar fiind nevoit sa plateasca pentru sortarea acestora
tariful de 1 RON/Kg + TVA;
3.2.3. sa anunte prestatorul de schimbarile privind cantitatea, ora si data colectarii cu cel putin 24 de ore inainte de
efectuarea transportului, in caz contrarfiind nevoit sa plateasca pentru transport 6 RON/KM + TVA:
5.2.4. sa plateascala timp siîn totalitate valorile facturilor emise de prestator asa cum reies din prezentul contract în caz
contrar fiind nevoit sa plateasca o penalizare de 0,1% per zide intarziere din valoarea facturii:
5.2.5. sa pastreze confidentialitatea prezentului contract, precum sia informatiilor referitoare la activitatea prestatorului:
2.6.sa efectueze operatiunile de cantarire in prezenta unui reprezentant al prestatorului pentrua-i confirma acestuia

nota de cantar, in caz contrar, daca clientul nu are posibilitatea efectuarii cantarului se va lua in considerare tichetul de
cantar eliberat de statia de incinerare/neutralizare.VICLAUZE

GPR.
Partile au luat la cunostinta ca prin incheierea acestui contract vor colecta reciproc date cu caracter personal, email,

telefon, pentru incheierea si executarea prezentului contract de servicii. Acestea se vor prelucra conform (8
Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal. Politica de prelucrare a datelor colectate de
societatea noastra se regaseste afisata pesite-ul societatii:ww.cconcutralizare.ro.VIIINCETAREASISUSPENDAREA

CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract inceteaza în urmatoarele cazul

prin acordul scris al partilor;
- la expirarea duratei de valabilitate;
prin reziliere, in cazul nerespectarii termenilor contractuali, in termen de 15 zile lucratoare de la notificare.

in cazul in care una dintreparti este in incapacitate de a plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment).
- în cazul in care una dintre parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale din prezentul Contract, fara acordul scris,
prealabil al celeilalte parti.
72. In caz de neexecutare la timp a obligatiei de plata, contractul se suspenda pana la achitarea debitului datorat.
73. In cazul in care litigiile în legatura cu prezentul contract nu pot fi solutionate pe cale amiabila, competenta de
solutionare a acestora apartine instantelor judecatoresti de la sediul PrestatoruluiVIII,VALABILITATEA
CONTRACTULUI.

8.1. Prezentul contract este valabil doar daca este prezentat in ORIGINAL, avand atasata DOVADA de achitare a taxei
de abonament. În caz contrar, contractul nu face dovada respectarii dispozitiilor legale privind neutralizarea deseurilor de
origine animala si nonanimala. oPRESTATOR: __—BENEFICIAI

ECO NEUTRALIZARE GRINDASI SRL. ADM ISFRAȚIA LACURI, PARCURI SI
MENT BUCURESTI
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GRINDAŞI TEnea abia
Anexa nr 1 la Contractul ENG 27977din 19.08.2021

Societatea ADMINISTRATIA LACURI, PARCURISI AGREMENT BUCURESTI are urmatoarele puncte de lucru

Nr. Adresa punct de lucru Profil|Autorizatie|Persoana contact | Telefon|en. |activitate|DSV. |__contact
1 Sos. Bucuresti- Ploiesti nr. SB,sector 1 Municipiul - - Margarint 07540333,

Bucuresti
| Monalisa | 12 Sos. Petricani nr. 11A, sector 2 Municipiul - - Margarint|0754033335

Bucuresti | Monalisa

o PRESTATOR: BENEFICIAR:
ECO NEUTRALIZARE GRINDASI SRL ADMINISTRATIA LACURI, PARCURISI

fa BUCURESTI
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NR. ÎN8o |tej 4-a. lolu

LA CONTRACTULSeria ENG Nr. 27977/19.08.2021

1. PARTILE CONTRACTANTE:

11. S.C. ECO NEUTRALIZARE GRINDASI SRL,cu sediul în Bucuresti, Sector 4,
Str.Mosoaia „Nr 33, Parter, TELFAX: 021.683.44.81, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr
1403795209, avand CUI RO25328470 din 23.03.2009, Sediu secundar: SAT GRINDASI, COMUNA
VALEA MACRISULUI, sr. Centrala nr. 62, JUDET IALOMITA, activitatea principala si codul CAEN 3821-
Tratarea sieliminarea deseurilor nepericuloase, reprezentata prin ION EUGEN în calitate de PRESTATOR

si

12. S.C. ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT
BUCURESTI . cu sediul in Sos. Bucurcsti-Ploiesti,nr. 8B, Sector 1, avand CUI 14008314, reprezentata
prin Bogdan Peter Tanase in calitate de BENEFICIAR,

De comun acord au hotărât completarea unor prevederi contractuale după cum urmează.

Se schimba reprezentantul administratorul legal, din Bogdan Peter Tanase în Roxana

Prezentul act adiţional s-a înch
în vigoare la data de 29.09.2021

stăzi, 29.09.2021, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și întră

PRESTATOR BENEFICIAR

S.C. ECO NEUTRALIZARE GRINDASI S.R.L. S.C. ADMINISTRATIA

LACURI, PARCURI SIAGREMENT BUCURESTI
DREGOR CENTRAL
PoxNA CRISTINA BALCU

Ridu
Vinesrot ctotamic
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CUI 25328470; [40/3795/2009; telefon /fax:021/6834481
mail:office Geconeutralizare.ro; web: wwi.econeutralizare.ro

Bucuresti, Sector4, STR. Mosoaia, nr.3
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