
CONTRACT DE ABONAMENT
NR.ee din 3/5) 20

Încheiat între:

BMAINISTRAȚIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în
Puvureșii Seclor 1, Sos. BucureștiPlot, în AB, CUI. 14008314, cont RO57 TREZ
mp2 1633 6000 XXX deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin Dl,
Marius ALBISOR- Diroctor General, Autoritate Contractantă, denumită în continuare
ABONAT,
şi
de Ina FÂNTÂNAS.R.L.. cu seci în Bucuresti tr Garii Obor, nr. BC, sector2, cod unic
de Inregistrare 35534516, atribut fiscal RO, "nrogistrată la ORCMB sub nr. J40/1198/2016,reprezentaREZ 7005 069% XX00 1361, desziila Trezoreria Municipiului Bucureşti
"prezentată prin DI, Cristian AMZA - Administrator, denumit în continuare FURNIZOR,
Art. 1- OBIECTUL CONTRACTULUI
14, În condițiile şi termenii stabili

ct, FURNIZORUL se angajează să
furnizeze serviciul de abonament în favoarea ABONATULUI, denumit în continuare
“abonament pachet servicii La Fântâna”, Acesta este definit după cum urmeazăa) furnizarea Produsului, res; ctiv apă naturală purificată marca LA FÂNTÂNA, produsă şi
ambalată de FURNIZOR în bidt

e19lit cadrul abonamentului vorfi livrate
la comanda expresă a abonatul ă

1 apă specificat în anexa A la pci2 precum şi eventuale cani
IPă comandarea cantității incluse în

abonamentul lunar. se poate cor Teportul acumulat, fără costuri suplimentare

£) lăsarea în custodia temporară a unui umăr de water-coolere nacesare consumului de
Produs specificat în Anexa A la pct. A 4, respecţiv A.4.1.:d) isionizarea tuturor water-coolerelor înstalate, o dată la 4 luni conform Anexa A la pet.
A;
) transportul şi instalareagratuite,
Î) service pe întreaga durată contractuală
9') înlocuirea în mod Sratuit, la cerere, a buteliei de dioxid de carbon.
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CONSILIUL GENERAL, AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTIRAȚIA LACURI, PARCURI şi AGREMENT BUCUREŞTI

1.2. La solicitarea presă a abonatului acesta poate achiziţiona seturi de pahare de unică

folosință (100 buc./se) la preţul de, Jistă din Anexa A pct A-7

4-2. În cazul întârzieri ofectuarii Plăților la data scadentă, ABONATULvaplăti Penalități în
pompa de 0,15%/zi de întârziara cin suma restantă şi neachitată, Totalul penalităţilor

Pentru Întârziere, prevăzute mai “VS, Poate depăși cuanturnul sumei Asupra căreia sunt

calculate
43. La sumele Prevăzute în Prezeniul contract se Va adăuga TVA,
Art. 5. PROPRIETATEA
5-1. FURNIZORUL îşi păstrează permanent proprietatea Asupra water-coolerelor și a

Didoanelorprimite în custodie,5.2. ABONATULeste obligat ca la încetarea contractului să restituie Water-coolerele și

bidoanele în bună stare, conform cu Sradul normal de uzură al acestora. În caz contrar,

ABONATUL va achita cu titi de” despăgubiri contravaloarea water-caslaren: si/sau a
bidoanelor nerestituite

-
-

cut „-a semnarea prezentului contract, ABONATUL va achiziționa un număr de bidoane
Gonform Anexei A pat. A.5, ce vor putea fi făscumpărate la terminarea prezentului nisa
de către FURNIZOR canform prețului de inigizție din Anexa A pot. A.B, cu condiția ca

acestea să seafle în stare normală de folosință,

BPEratur de date cu carneSe
Wlpab.to



CONSILIUL GENERALAL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIs ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTIartara
7-3. ABONATULare obligația de a întrebuința water-coolerele ca şi un bun proprietar,Conform destinaţiei acestora. Dacă water-coolerele sunt deteriorate din culpa exclusivă aABONATULUI, acestia va suportaintegral costurile reparațiilor ce vorfl facturate de cătreFURNIZOR,
7-4. Este strict interzisă schimbarea buteliior de dioxid de carbonde către ABONAT sau decătre orice terță persoană, cu excepția departamentului de service LA FÂNTÂNAÎncălcarea acestei clauze exonerează de orice răspundere FURNIZORUL şi conduceautomat la rezilierea de drept a contractului, retragerea carbo-coolerului și facturarea cătreABONAT a contravalorii prejudiciului cauzat
7.5. ABONATULare obligația de a stoca dozele de apă în spații curate înainte şi dupăfolosire, precumşi de a nu îndepărta dopul/sigiiul de protecție. ABONATUL este obligat sărefuze primirea dozelorcu Produs, care nuau sigiliul specific LA FÂNTÂNA,

Art. 8 - EXCLUSIVITATE
8.1. Pe întreaga perioadă de valabililate a prezentului contract, ABONATULse obligă săachiziționeze Produsul în mod exclusiv de la FURNIZOR. În cazul în care se constată căABONATUL utilizează apa din alte surse, acesta va fi obligat la plata unei sume, cu litlu dedespăgubiri, în echivalentul a 1200 de RON penru fiecare water-cooler instalat şi afectatde o astfel de încălcare a prevederilor prezentului articol8.2. Pentru verificarea respectării prezentului articol, FURNIZORUL îşi rezervă dreptul de apreleva probe de apă din water-cooler şi din bidon în prezenţa unul laborant alFURNIZORULUI, precum şi a unei lerțe persoane autorizate. Acestor probe li se vorsfectua analizele specifice verificării componenței fizico-chimice proprii Produsului «apămarca La Fântâna», iar în caz că se va constata că apa din bidon nu corespundecaracteristicilor de componență fizico-chimică mai sus menţionată, devine incidentă clauzaPrivind plata de despăgubiri dela ari. 8.1. În acest caz, ABONATUL este obligat şi la
suportarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea analizelor.
8.3 De asemenea, orice prelevare a probelor de apă, efectuată la inițiativa ABONATULUI,se va efectua numai În prezența obligatorie a unui laborant al FURNIZORULUI. Încălcareaacestei prevederi exprese înlătură orice răspundere a FURNIZORULUI

Art. 9 - OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI
9.1. FURNIZORULare obligația de a asigura furnizarea Produsului pe bază de comandă.3.2. Bidoanele cu Produs neconsumale din cantitatea alocată lunar vor fi reportate pentruluna următoare, dar nu mai mult de data expirării fiecărui an contractual. În cazul denunțăriiunilaterale a contractului de către ABONAT, acesta va pierde întreaga cantitate de Produs
reportată la care ar fi avut dreptul până lu data rezilierii
93 Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp cu putință eventualele
defecţiuni intervenite în funcţionarea water-coolerelor, în condițiile art, 5.4.

Art. 10 - ÎNCETAREA CONTRACTULUI
10.1. Prezentul contract poate înceta la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.
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PONSILIUL GENERALAl, MUNICIPIULUI BUCUREŞTIRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREM ENT BUCUREŞTI

10.4. Dupa incetarea contractului ABONATULse obligă să returneze water-coolerele înstare de funcţionare, in caz conirar acesta se obligă să achite contravaloarea dedespagubire a dozatoarelor contractate.
Art. 11 - SUSPENDAREA SERVICILORPe durata contractului FURNIZORUL poate suspenda serviciile de livrare a Produsului înmaimulte situaţii:

* Dacă ABONATUL depăşeşte termenul de plată al facturii scadente cu mai mult de 30 de

Prevazuta la art. 3.1 din prezentul contract, cu conditia notificarii FURNIZORULUI, prinPrezanrecomandată cu confirmare de primire, pe adresa prevăzută în preambului laprezentul contract, cu 30 zile înainte de a se considera prezentul contraci încetatDacă ABONATUL nu-şi execută obligațiile de Plata timp de 60 de zile consecutiv calculatede la data scadentă a facturilor. prezentul contraci este reziliat de plin drept, fărătervenţia vreunei instanțe judecătoreşii, prezenta clauză constituind pact comisoriu de celmai înalt grad.
12.3. Încetareacontactului poale interveni Şi în cazuri de fraudă sau furnizarea de catreABONATde date eronate ori documente exairate12.4. Provederile articolelor 42., 52. 53 81 8 2, 12.1, 12.2, 12.3., devin titluri executoriiȘI Vor fi puse în executare fără intervenţia vreunei instanțe judecătoreşti
Art. 13 - DISPOZIŢII FINALE ȘI TRANZITORII13.1. Părțile convin ca neînțelegerile survenite în executarea prezentului contract să fierezolvate pe cale amiabilă,
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13.3 Conform Legii 677/2001, 1g lionăm ca S.C. LA FANTANA S.RI. este “Operator de
dale cu caracter personal nr. 11457
Prezentul cj

exemplar pâhiry/iecare parte
FURNIZOR,

ABONAT,
ADMINIȘTRAȚIA LACURI, PARCURIŞI ENT BUCUREŞTIi
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Anexa A

ET
CTmA-1- Valoare Abonameni. 20776 RON, AS. Număr Bidoane” lasate În custodie 250 ]

fara TVA.

bucăţiA2. Bidoane cu Produs incluse'în A. Igienizare:abonament: 400 bucăți
|/-7. Pahare plastic: preţ/100 buc. -preţdelistă |

A3. Consum suplimentar prey19L; 12 iRON, TVA inclus.
A-4. Număr water-coolere: 80 bucăţi 2, Valoarea de despăgubire a water-coolerului
„4-41 Număr water-coalere carbo.- 2 Standard : 1200 RONo bucăți

"A 10. Valoarea de despăgubire a water- |__sooleruluicarbo; N

cool

ale
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Locaţia 13,
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|_Locaţia 22-Sarv Tehnic -rOBOc23| Locația

23"
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Adresa de coresponderi ţă——* (Se va completa dacă|*Oratar dedet a Sara

ani nr. 11A, sector2Voievozi, nr. 1, sector 1
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