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Referitor la: Constituirea garanției de bună execuție a contractului
Subscrisa, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport
Timișoara, cu sediul în Timișoara, Str. Simion Bărnuțiu nr. 21 corp D-C4, județ Timiș, având CUI
RO25952775, reprezentată legal de Dr.ing. GOIA IOAN în calitate de Director General, vă
transmitem următoarea
NOTIFICARE
Cu privire la constituirea garanției de bună execuție a contractului aferentă anului 2022.
În temeiul următoarelor dispoziții ale contractului de servicii publice nr. 1812/22.07.2020:
1.

2.

Art. 9.2 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2020 conform căruia: „...Operatorul
este obligat să constituie, cu titlu de garanție de bună execuție, în contul Entității Contractante,
garanția de bună execuție în cuantum de 0,1% din valoarea prezentului Contractului. Anual
până la data de 31 decembrie a anului în curs, Operatorul se obligă la constituirea garanției de
bună execuție pentru anul următor, în funcție de modificările prezentului contract. (conform
art. 45 H.G.394/ 2016).”
Art. 9.3 din contractul de servicii publice nr. 1812/22.07.2021 conform căuia: „Anual,
Operatorul va constitui garanția de bună execuție sub condiția deblocării garanției de bună
execuție constituită pentru anul precedent. În caz de neconstituire a garanției de bună execuție,
Entitatea Contractantă va încasa suma stabilită ca garanție de bună execuție în

modalitatea mai sus prezentată va fi încasată prin compensare cu sumele datorate către
operator(i) de transport sau să rezilieze de plin drept contractul, fără alte formalități
prealabile.”
Ținând seama de normele legale în vigoare cu privire la modalitățile de stornare și anulare a
facturilor fiscale.
Având în vedere factura serie FSM nr. 2021727/15.12.2021
Vă notificăm ca, până la data de 22.12.2021 să solicitați entității contractante deblocarea
sumei constituite cu titlu de garanție de bună execuție a contractului pentru anul 2021 – si să
procedați la constituirea garantiei de bună execuție a contractului pentru anul 2022 – conform
facturii atașate – scadentă la data de 31.12.2021.
Vă atragem atenția asupra faptului că, în temeiul art. 9.7 din contractul de servicii publice nr.
1812/22.07.2021 „Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru nerespectarea obligațiilor
prevăzute la Capitolul 9 "Garanție de bună execuție" fără a fi necesară intervenția vreunei instanțe
judecătorești. Pentru punerea în executare a contractului, Entitatea Contractantă se va adresa direct,
fără alte proceduri prealabile, executorului judecătoresc, pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor
prevăzute în cuprinsul Capitolului 9 " Garanția de bună execuție ".
Vă mulțumim pentru colaborare.
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