Denumirea obiectivului de investiții: Extindere alimentare cu apă și canalizare în comuna Grințieș, județul Neamț

Nr.
crt.

Numărul și felul contractului

1.

Nr. 1214/21.03.2019, contract prestare
servicii de proiectare și execuție lucrări
pentru obiectivul „ Extindere alimentare cu
apă și canalizare în comuna Grințieș, județul
Neamț”

Societatea prestatoare
S.C TRUSTUL DE LUCRĂRI
SPECIALE ȘI IZOLAȚII
TEHNOLOGICE S.A (lider) și S.C
CONALID S.R.L (executant)

Termenul de
execuție a
contractului
29.10.2022

Valoarea contractului

12.073.292,16 +
T.V.A

Denumirea obiectivului de investiții: Modernizare și construire poduri și podețe în comuna Grințieș, județul Neamț

Nr.
crt.
1.

Numărul și felul contractului

Societatea prestatoare

Nr. 1903/15.04.2019, contract prestare
Asocierea S.C AG SAN INVEST
servicii de proiectare și execuție lucrări pe
S.R.L (lider) – S.C. ALIDO
pentru obiectivul „ Modernizare și construire PROIECT S.R.L (executant)
poduri și podețe în comuna Grințieș, județul
Neamț”

Termenul de
execuție a
contractului

Valoarea contractului

03.08.2021

3.658.974,75 +TVA

Contracte multianuale

Nr.
crt.

Numărul și felul contractului

Societatea prestatoare

1.

Contract nr. 2333 /26.05.2020 contract prestări servicii – asigurare
acces și utilizare platformă YOUR
AGRICOL

Your Consulting S.R.L

2.

Contract nr. 3528/24.08.2020 –
contract prestări servicii – asistență,
service și actualizare produse soft

S.C Adi-Com SOFT S.R.L

3.

Contract nr. 5674/23.12.2019 –
contract prestări servicii –
configurare platformă informatică
MOL

Your Consulting S.R.L

Termenul de
execuție a
contractului

Valoarea contractului

12 luni de la data 200 lei/lună + T.V.A
semnării
contractului, se
prelungește
automat, dacă
părțile nu convin
altfel
24 luni de la data 1.000 lei/lună + T.V.A
semnării
contractului, se
prelungește
automat, dacă
părțile nu convin
altfel
12 luni de la data 200 lei/lună + T.V.A
semnării
contractului,
prelungește
automat, cu
acordul părților

6.

Contract nr. 152/ 13.01.20217contract prestări servicii acces
platformă SCIM

Your Consulting S.R.L

7.

Contract nr. 3222/ 04.07.2019 –
acces și utilizare platformă
informatică YOUR- Social

Your Consulting S.R.L

8.

Contract nr. 3328/19.03.2021contract furnizare apă naturală

9.

Contract cadru nr. 1594/10.11.2015contract furnizare produse

S.C PERLA HARGHITEI S.A

S.C GRIFSERV S.R.L

12 luni de la data
semnării
contractului, se
prelungește
automat cu 12
luni, dacă părțile
nu convin altfel
12 luni de la data
semnării
contractului, se
prelungește
automat cu 12
luni, dacă părțile
nu convin altfel
12 luni, se va
prealungi
automat pentru
cu un an, dacă
niciuna dintre
părți nu va
notifica încetarea
contractului

450 lei/lună + T.V.A

100 lei/lună + T.V.A

14,00 lei/doză +
T.V.A

10.

Contract nr. 2863 din 06.07.2020
privind prestări servicii iluminat
public în comuna Grințieș –
întreținere a sistemului de iluminat
public

S.C ELECTRO SHOP S.R.L

2 ani de la data
semnării
contractului

2.000 lei/ lună+ T.V.A

