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CONTRACT DE LUCRĂRI

nr EST data 68.08 Îl8

o 1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziție publicăîncheiat prezentul contract de prestari servicii, între:

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul îrBucureşti, Şos. Bucureşti — Ploieşti, nr. 8B, Sector1, tel. 021/224.67. 89, fax 021/224.58 6cod fiscal 14008314, cont trezorerie ROS7TREZ70121G335000XXXX, reprezentată prin Di.Marius ALBISOR — Director General, în calitate de achizitor, pe de o parte
şi

S.C. PARTENER PROJECT CONSTRUCT&SERV '95 SRL , cu sediul in Bucuresti,str.Nicolae lorga nr. 37 bis , sector1, tel. 0760 660 694 , inregistrata la Registrul Comertuluisub nr. J40/24472/1994 cod unic de inregistrare 6613268 , având cont bancar nr. ROO3 RZEF0000 0600 0940 4392 deschis la RAIFFEISEN BANK., Sucursala Romana, reprezentata prino DI. Gabriel Negoescu- Director Comercial, în calitate de executant, pe de altă parte,
2. Defini
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:contract- prezentul contract şi toate anexele sale;
achizitor şi executant - părțile contractante, așa cum suni acestea numite în prezeniulcontract;
preţul contractului - preţul plătibil executantuluide către achizitor, în baza contractului, pentruîndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumats prin contract;
amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolutimprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei Părţi, care nu se datoreazii
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinire
contractului, sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații saorice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forță majoră un evenimer:t
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asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrern dacostisitoare executarea obligațiilor uneia din părţi:comandă - solicitare scrisă din partea achizitorului;
zi - zi calendaristică;
an - 365 zile.

3. interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vo”include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context,3.2. - Termenul “zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu scspecifică în mod diferit.

4. Obiectul şi preţul contractuluiîi. Executantul se obligă să execute lucrari de reparații a imprejmuirii Parcului Cismigiu,latura dinspre B-dul Elisabeta, conform proiect de executie.4-2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinireacontractului de „Lucrari de reparații a imprejmuirii Parcului Cismigiu.4.3. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate,Plătibil executantului decătre achizitor, este de 44122.82 lei + T-V.A.

5. Durata contractului
5.1. - Durata prezentului: prezentul contract este valabil dela data de 13.08.2018 si până ladata de 31.12.2018
5.2. — Perioada de garanție a lucrărilor este 12 luni dela data încheierii procesului verba: dcrecepție.

6. Executarea contractului
6.1. - Executarea contractului începela data emiterii ordinului de incepere, dar nu inainte deconstituirea garantiei de buna executie.

7. Documentele contractului
7.1. - Documentele contractului sunt:

1. proiectul tehnic;
2. propunerea financiară;
3. garanția de bună execuţie

8. Obligaţiile principale ale executantului
- - .8.1. - Executantul se obligă să execute lucrari de reparatii imprejmuire Parc Cismigiu, în

conformitate cuobligațiile asumate prin prezentul contract. -8.2. - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările, precum şi de a remedia
viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate
prin contract.

, x(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă.
materialele, instalațiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIŢI ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTIaraarBiroul Achizitii Publice si Investitiidefinitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora esteprevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.8.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranțatuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate. curespectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.8.4. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în oriceProblemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantulConsideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acasta are dreptul de ziridica obiec în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligaţia de a execut:dispoziţiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1)determină dificultăţi în execuţie care generează costuri Suplimentare, atunci aceste costuri vorfi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
8.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date deachizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şiresurselor umane necesare îndeplinirii responsabilități respective.8.6. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor Şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier esteautorizată şi de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările(atât timp cât acestea nu sunt finalizate Şi ocupate de către achizitor) în starea de ordin:necesară evitării oricăruipericol pentru respectivele persoane:- de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecțieîngrădire, alarmă şi pază, când Şi unde sunt necesare sau au fostsolicitate de către achizito;saude către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau a asigurării confortuluiriveranilor;
de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentruaproteja mediul pe şi în afara şantieruluişi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice saialtora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.87. - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,echipamentelor şi instalațiilor care urmează a fi puseîn operă, de la data primirii comenziiîncepere a lucrării pânăla data semnării procesului-verbalde recepție a lucrării.9. Obligaţiile achizitorului

9.1. - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru execuţia,finalizarea lucrărilor de reparatii imprejmuire Parc Cismigiu
9.2. - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fă“ă plată, dacă nus-aconvenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liberde orice sarcină;) suprafețele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;10. Sancţiuni pentru neîndepliniroa culpabilă a obligaţiilor
10.1. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 5 de zile de la expirare:perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, 0,1%lzi. Aceleaşipenalitați vor fi datorate de catre executant pentru neindeplinirea în termen a obligatiilo.
contractuale.
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10.2. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract decătre una dintre părţi, înmod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept sau de a cererezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.3. - Achizitorul îşi rezervă dreptulde a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisiiadresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţieca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubirepentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai platacorespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilateralecontractului.

11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1. - Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea fara TVA a contractului în cuaniuride 22061.14 lei, pentru perioada garanție a lucrărilor.
11.2. - Executantul va depune o polita de asigurare a sumei de 22061.14 Isi11.2. « Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuţie, în limitaprejudiciului creat, dacă executantul nu își execută, execută cu întârziere sau executiinecorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţiiasupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligația de a notifica acest lucruexecutantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.11.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție la expirarea perioadei d:9aranţie a lucrărilor executate pe baza procesului verbal de recepţie finală11.5. - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuţie a contractului.

12. Începerea şi execuţia lucrărilor
12.1. - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil dslprimirea comenzii emise de achizitor.
12.2. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilorşi de astabili conformitatea lor cu specificaţie din anexele la contract. Părţile contractante auobligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților 'or atestaţi profesionalpentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului șipersoanele desemnate, de achizitor.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locide muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activitățile legate de îndeplinire:
obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.123. - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, farii
aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câteori astfel de luc:ări
inclusiv fundațile, sunt finalizate, pentruafi examinate şimăsurate.

-(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte saupărţi de lucrare, la dispoziții
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacăeste cazul i(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitaiea corescunzătoareşi au fost
executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelireaşi refacereavor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
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13. Finalizarea lucrărilor
13.1. - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricareparte a lor, prevăzuta fi finalizat întrun termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen carose calculează dela data începerii lucrărilor.
13.2. - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris achizitoruluică sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pleren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepțieÎn cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificateexecutantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constaterez:remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitoru! vaconvoca comisia de recepție.
133. - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului princorelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În
funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia13.4. - Recepția se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vederefizic şifuncţional
14. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
14.1. - Perioada de garanţie decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor şi pân: lirecepţia finală.
14.2. — Perioada de garanție a lucrărilor este de12 luni.
143. - (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date deachizilor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție şi remediere a viciilorşi to”defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1). pocheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: utilizării de materiale, de instalațisau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau unuiviciu de concepţieacolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau neglijențeisau neindeplinirii de catre executanta oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi
revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind execulatede către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor vafi evaluatşi plăti: calucrări suplimentare,
14.4. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute le clauza 13.2 alin (2)achizitorul este îndreptățit să angajeze şi să plătească alte persoanecare să le executeCheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau
reţinute din sumele cuvenite acestuia.
15. Modalităţi deplată
15.1. - Plata seface cu OP.Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 5 zile ds lzi

expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptulde a sista executarea lucrărilor
sau de a diminua ritmul execuţiei şide a beneficia de reactualizarea sumei deplată la nivelul
corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanța,
executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil
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15.2. - Plata facturilor se va face imediat după verificareași acceptarea situațieide platpostadii fizice ale lucrarii de către achizitor, Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive.dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu vaifi platită imediat
15:3. - Contractul nu vafi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nuva fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conforcontractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirareaPerioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nuiVa fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepție finală.16. Forţa majoră
16.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.18.2. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prinprezentul contract, pe toată perioadaîn care aceasta acţionează16.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forței majore, darfară a prejudicia drepturile celi se cuveneau părților până la apariția acesteia.16.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți,imediat şiîn mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îistau la dispoziție învederea limitării consecinţelor.
15.5. - Dacă forța majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare d:6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentuluicontract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese17. Încetarea contractului
Art. 17.1. Contractul poate înceta:) prin acordul scris şi semnatal ambelor Pării;) prin voinţa Achizitorului şi fără intervenția instantelor judecătoreşti sau alte formalități;6)la îndeplinirea clauzelor contractuale sau la termen.
Art. 17.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de furnizar:în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute laîncheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale, astfel încâtîndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public sau datorită rectiicăriipugetare prin care s-au retras fondurile băneşti alocate de Consiliul general al MunicipiuluiBucureşti.
Art. 17.3. - În cazul prevăzut la art. 17.2, furnizorul are dreptul de a pretinde numai platacorespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale :contractului.
18. Soluţionarea litigiilor
18.1. - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă
prin tratative directe, orice neînțelegere saudispută care se poate iviîntre ei în cadrul sauîrilegătură cu îndeplinirea contractului.
18.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputasă se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România
19. Limba care guvernează contractul
19.1. - Limba care guvernează contractul este limba română
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20. Comunicări
20.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trabuiesă fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi înmomentul primirii
20.2. - Comunicările între părţi se pot face şiprin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mai' cucondiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul vafi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul penirifiecare parte.

Achizitor: Executant,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SC PARTENER PROJECT
SI AGREMENȚ BUI UR CONSTRUC&SERV 95 SRL
Directoy Generţ! , Director comercial
Marius|ALBIX E Gabriel NEGOESCU

=,co 7i

Viză C.FP.P.
Şef Serviciu Finaniar-Contabilitate
Monica COBAN

iaa a uAB -Vizat pentru legalitate714 Fl C—
ȘefBirou Juridic

șiiPuiee
Cosmin TRiMBAI j

—i
Șef Birou Achiziţii Publice și Investiţii
Mariana DURAN

E
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[ADMINISTRAȚIA LACURI
PARCURI ȘI AGREMENT ȘLICURESȚI5 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIU
REMENTUCI ( IIADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AG! ,T,BUCUREȘTI |BEEof)

i Publice
ACT ADITIONAL

nr. 1 la contractul de prestari servicii nr. 10687/08.08.2018

S-a încheiat prezentul Act Aditional la contractul de executie de lucrari mai sus mentionat,
între:

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti,
Şos. Bucureşti — Ploieşti, nr. 8B, Sector 1, tel. 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, cod fiscal
14008314, cont trezorerie RO57TREZ70121G335000XXXX, reprezentată prin DI. Marius
ALBISOR — Director General, în calitate de achizitor, pe de o parte,
si
S.C. PARTENER PROJECT CONSTRUCT&SERV '95 SRL,cu sediul in Bucuresti, str.Nicolae
lorga nr. 37bis , sector1, tel. 0760 660 694,inregistrata la Registrul Comertului subnr.
J40/24472/1994 cod unic de inregistrare 6613268 , având cont bancar nr. ROO3 RZBR 0000
0600 0940 4392 deschis la RAIFFEISEN BANK., Sucursala Romana, reprezentata prin Dl.

Gabriel Negoescu- Director Comercial, în calitate de executant, pe de altă parte.

Art. 1. Se modifica prevederile art. 5.1., dupa cum urmeaza: „, Durata prezentului contract este
de la data de 31.12.2018, panala data de 30.04.2019."
Art. 2. Restul prevederilor Contractului, raman neschimbate.

Achizitor Executant
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SC PARTENER PROJECT
AGREMENT BUCURESTI CONSTRUC&SERV95 SRL
Director General. e Director comercial
Marius ALBIȘOR| x Gabriel NEGOESCU..

i a

Viză C. A

Şef Sei inaniar-Contabilitate
Monica COBAN ja EI
Vizat pentru legalitate,
Consilier Juridic

Claudia MURESAN
SefBirouAchiziţii Publice/ (/47, Overmtor de dute cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
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