MAROS MEGYEI TANÁCS
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZŐ
IGAZGATÓSÁG
A M.M.T. 13/16.01.2017. sz. Határozatának melléklete
________/___01.2017. sz.
I D 3 akta
2. sz. kiegészítő irat a 18920/12I/486/07.10.2016. sz. szerződéshez
A Kerelőszentpál-i tárolóba való szállítását a maradékoknak az Ákosfalvi, Mezőrücs-i,
Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i osztályozó állomásokról és a hulladékoknak a Mezőrücs-i,
Dicsőszentmárton-i és Balavásár-i átrakódó állomásokról és a Kerelőszentpál-i nem veszélyes
hulladéktároló működtetésének és igazgatásának a delegálására vonatkozóan – ”Maros megyei
integrált hulladékgazdálkodási rendszer” tervezet
Köttetett:
Maros Megye – Maros Megyei Tanács, székhelye Marosvásárhely municípium, Piaţa Victoriei
nr.1-3, telefon 0265/263.211, fax 0265/268.718, adóazonosító szám 4322980, Marosvásárhely
municípiumának a Kincstárában nyitott számlaszám RO32TREZ24A740502203030X, Péter
Ferenc által képviseltetve, aki a Maros Megyei Tanács Elnöki tisztségét viseli, megbízói
minőségben, a következőkben „Megbízó”, egyik részről,
és
SC Iridex Group Import Export SRL – SC Servicii Salubritate Bucureşti SA Társulás, a
társulás megnevezett vezetője által képviselve – SC Iridex Group Import Export SRL, székhelye
Bucureşti, sector 1, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti, nr.17, Etaj P +1+7, beiktatva a Bukaresti Országos
Cégbíróságnál a J40/2292/1991 szám alatt, adóazonosító szám RO398284, Bukarest municípium
Kincstárában nyitott számlaszám RO56TREZ7005069XXX000515, Pascu Florin által képviselve,
Vezérigazgatói (Ügyintéző) tisztségben, megbízotti minőségben, a következőkben „Megbízott”,
másik részről,
A következőkben a megnevezésük együtt „Felek”, külön „Fél”.
Tekintettel, a felek beleegyezésével a megváltoztatásának lehetőségére vonatkozó, a szerződés 35.
cikkely (1) bekezdésének rendelkezéseire,
Figyelembe véve az átmeneti helyzet létezését, a hulladékgazdálkodási integrált rendszerének a
működésében, a Maros SMIDS szerinti, az összes működési szerződés odaítéléséig, mivel a
szerződő felek közös érdekeik meg kívánják,
Közös megegyezésre, és a szerződés rendelkezéseit és ezen a téren az összes jogszabály kölcsönös
betartásának szellemében, a jelen kiegészítő irat jött létre, amely szerint felek megjegyezve a
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szerződés 10. cikkely (9) bekezdésének a rendelkezéseit, valamint az objektív okokat, amelyek ezen
intézkedés foganatosítását követelik, a következőkben egyeznek meg:
Egyetlen cikkely (1) Az átmenet ideje alatt, a megbízott megkezdi a koncesszióba vett ökológiai
raktár működtetését, a tevékenység megkezdésére vonatkozó rendelet szerint, amelynek értelmében
a megbízotti övezet jelenlegi köztisztasági kezelőivel szolgáltatásvégzési szerződéseket köt.
(2) A jelen cikkely (1) bekezdésének, valamint a szerződés 10. cikkely (9) bekezdésének arányéban,
felek megegyeznek, hogy a 18920/12I/486/07.10.2016 sz. szerződés alapján a megbízott által
kiállított első számlának a megbízó által való kifizetésének a 12 hónapra megállapított határidejét,
2018.02.06.-tól kezdjék számolni.
(3) Abban az esetben, hogyha a Maros SMIDS a (2) bekezdésben említett dátum után válik
működőképessé, a 12 hónapos határidő attól a dátumtól fog folyni, a megbízó által, a megbízott
részére, előzetesen, egy értesítés megküldésének a feltétele mellett.
(4) Az összes többi szerződési feltétel változatlan marad.
A felek megértették, hogy ma ___.01.2017. megkössék a szerződés jelen kiegészítő okiratát két
példányban, egyet-egyet minden félnek, mindeniknek ugyanakkora bizonyító ereje van.
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Készítette: Genica Nemeş – Maros megyei UIP SMIDS tag
Ellenőrizte: Radu Spinei: UIP projektvezető
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