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( ON'TRACT DE PRESTARI SERVICII DE SALUBRIZARE

Nr. [020/4 din dat 23.02.2022
xemartsvfsualoa . 03. 202.2

COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A., persoană juridică română, cu sediul în B-dul
Poligrafiei. m.lC. etai 3. Sector 1. Bucuresti, tel. 0213067000, 0213067001, fax 0213067028,
officefcbromprestcjj. unitariană: 5114 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/3673/28.03.2()l l. CIF. RO 13788556, cod IBAN RO92 BACX 0000 0003 9350 7000, deschis
la Unicredit Bank S.A. Sucursala CA Rosetti şi R068 TREZ 7005 069X XXOO 4373 deschis la
Trezoreria Municipiului Bucuresti, operator de date cu caracter personal în baza autorizaţiei nr.
18649, reprezentată legal prin Director General Adjunct Marian-Bogdan ADlMl, în calitate de
OPERATOR. pe de o parte,

şi

AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA — AFER, cu sediul în Calea Grivitei nr393, Sector
1, Bucuresti. telefon 0213077900. 0213076850, fax 0213076809, registratura©afer.ro,
\\\\'\\.at'e1'.ro. cod fiscal RO4283163, cod IBAN RO33TREZ23F845000200104X deschis la
Trezoreria Sector 1 Bucuresti, reprezentată prin Director General — Iordan VINTILA şi prin
Director Economic - Gabriela BLAGA . în calitate de UTILIZATOR, pe de altă parte.

Art.] OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă serviciile menţionate în Anexa nr.2 - Activităţi
ale serviciului prestat şi tarife in vederea tratării acestora la staţii de tratare mecano-biologică, staţii
de producere compost staţii de sortare şi la depozitele de deşeuri.
1.2. Ritmul de colectare, ziua/ zilele de colectare, adresa de prestaţie (sediu social şi/sau punct
de lucru) şi intervalul orar sunt cele menţionate în Anexa 1 - Date tehnico-operaţionale ale
serviciului. de la:

o adresa sediului social [|
Profilul firmei: autoritate naţională

Art.2 DURATA CONTRACTULUI
2 1 Contractul intră în vigoare începând cu data de 02.03.2022 şi este valabil 24 de luni.
2. 2. Incetarea contractului înainte de termen, nu afectează obligaţiile scadente între părţi;

Art.3 TARIFELE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
3.1. Preţul maxim convenit pentru îndeplinirea contractului este de 49.761,60 lei, la care se adaugă
TVA. Preţul maxim a fost calculat astfel: 103,67 leifmc tarif colectare x 20 mc cantitate maximă
estimată/lună x 24 luni. Tarifele comunicate prin notificarea cu nr.395 din 03.02.2022 şi
menţionate în Anexa nr.2 —- Activităţi ale serviciului prestat şi tarife se vor menţine pe toată durata
prezentului contract. Tarifele cuprinse în Anexa nr.2 nu conţin TVA.
3.2. Plata serviciilor se face lunar, cu ordin de plată, în conformitate cu prevederile art.8 din
prezentul contract.
3.3. Operatorul va dota utilizatorul, cu recipiente de precolectare a deşeurilor. conform celor
menţionate în Anexa nr. 1 -- Date tehnico-operaţionale ale serviciului În Anexa nr. 1 sunt precizate
tipurile de recipiente utilizate de către Operator la valorile acestora în tabelul de mai jos.

_Saci l2O litri
Saci 240 litri

_Europtibela 120 litri
_Europubela 240 litri
Container de 1100 litri 1.675,00
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