ANEXA la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.51/14.04.2022
Act adiţional nr.2 la contractul nr. 982/16.04.2019
la ”Contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare și transport a deşeurilor
municipale și altor fluxuri de deşeuri și operarea staţiei de transfer Târnăveni, componente
ale serviciului de salubrizare al Judeţului Mureş - zona 5 Târnăveni”
Părţile contractante
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ, cu sediul în Târgu Mureş
strada Primăriei nr. 2, judeţul Mureş, înregistrată Registrul asociaţiilor si fundaţiilor de pe
lângă judecătoria Târgu Mureş cu numărul 38/18.06.2008, cod unic de înregistrare
24219033, cont RO45 BTRL 0270 1205 G999 14XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala
Târgu Mureş, reprezentat(ă) de Péter Ferenc, preşedinte ADI în numele şi pe seama
unităţilor administrativ-teritoriale membre: judeţul Mureş, Municipiul Târnăveni, comunele
Adămuș, Băgaciu, Cucerdea, Gănești, Mica, aceste unităţi administrativ-teritoriale având
împreună calitatea de delegatar), denumit/ă/e în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o
parte,
şi
Societatea BISSDOG SRL, cu sediul în sat Ceuașu de Câmpie, Comuna Ceuașu de Câmpie
nr. 99, judeţul Mureş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul
Mureş cu numărul J26/418/2014, cod unic de înregistrare RO3308057, cont IBAN:
RO08BRDE270SV88176142700 deschis la BRD Târgu Mureş, reprezentată de Gödri János,
având funcţia de administrator, în calitate de delegat, denumită în cele ce urmează
„Delegat”, pe de altă parte,
Având în vedere solicitarea SC Bissdog SRL nr. 66/14.02.2022 privind modificarea
contractului nr. 982/16.04.2019, în temeiul prevederilor art. 35 din contract, părțile au
convenit încheierea prezentului act adiţional conform termenilor și condiţiilor stipulate
astfel:
Art.I. Art. 21 – GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE se completează, în sensul că după alin.(1) se
introduce un nou alineat (11), cu următorul cuprins:
„(11) Garanţia de Bună Execuţie menţionată la alin.(1) se poate constitui şi prin reţineri
succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, sens în care Delegatul va deschide
un cont la dispoziţia ADI Ecolect Mureş, în care va depune o sumă iniţială de 68.049 lei,
reprezentând 0,5% din valoarea totală a contractului, fără TVA. Contul de disponibil astfel
constituit, va fi alimentat de către beneficiarii serviciului de colectare, prin reţineri
succesive din sumele datorate Delegatului pentru serviciul prestat, în cuantum de 5% din
fiecare factură emisă, până la concurența sumei de 680.490 lei care constituie Garanţia de
Bună Execuţie.”

Art.II. Pentru completarea la zi a Garanţiei de Bună Execuţie, Delegatul se obligă ca în
termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului act adiţional, să depună în contul
de disponibil deschis la dispoziţia ADI Ecolect Mureş, pe lângă suma de 68.049 lei
reprezentând 0,5% din valoarea totală a contractului, fără TVA și suma de 363.948,72 lei,
reprezentând 5% din valoarea totală a facturilor achitate până în prezent.
Art.III. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Încheiat azi, ............................ , în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte,
având aceeaşi forţă probantă.
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