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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREȘTI

CONTRAi PRESTARI SERVICII

e DI aOf
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică. s-a înche ai

prezentul contract de prestari servicii, între:

1. Părţile contractului

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul ir
Bucuresti. Sos. Bucuresti — Ploiesti. nr. 8B. sector 1, telefon 021/224.67.89, fax 021/224.58.62. cod fiscai
14008314. cont trezorerie ROSTTREZ70121G335000XXXX, reprezentata prin d-l. Marius ALBISOR -

Director General, in calitate de achizitor, pe de o parte.

şi
S.C. KAPPA TOPO SYSTEMS S.R.L.. persoană juridică română. cu sediul în Bucureşti. Str

Pades nr. 12, Sector 4. tel. 0722782759. înregistrată la ORCMB sub nr. J40/504/2007. având C.U.I
20534135, e-mail oflice.ktsQgmail.com. reprezentată legal prin D-nnul. PREJBEANU Kamel
Administrator în calitate de prestator. pe de altă parte.

2. Definiții
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:
contract- prezentul contract şi toate anexele sale:
achizitor şi prestator- părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract:
prețul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinire
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizib li

și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora
şi care face imposibilă executareaşi,respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asern
evenimente: războaie. revoluţii, incendii. inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forță
majoră un eveniment asemenca celorde mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrerr
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părți:
zi - zi calendaristică:
an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract. cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
formade plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context3.2. - Termenul "zi”sau “zile”

sauorice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod i

4. Obiectulşi preţul contractului
4.1. — Prestatorul se obligă să presteze servicii cadastrale a locatiilor aflate in administrarea ALPA 3
conform oferta atribuita.
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42. - Valoarea contractului este 130450 lei + T.V.A.

5. Durata contractului
3.1. - Durata prezentului contract de la data de 14082018, până la 31.10.2018.

6. Obligațiile principale ale prestatorului
6.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu prevederile prezentului contract.
62. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de evaluare pentru mijloacele fixe de maisus.
6.3. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe și
cheltuieli de orice natură, aferente.
64. - Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat. în conformitate cu propunerea tehnică şi în conformitate cu
prevederile legale în materie.
6.5. - Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele
necesare serviciilor.
6.6. - Prestatorul este pe deplin responsabil de prestarea serviciilor în conformitate cu solicitarea.
Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor cât şi de metodele de executare «

serviciilor câtşi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

7. Obligațiile principale ale achizitorului
7.1 - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de
către acesta.
7.2 -Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termenul de 30de zile lucrătoare
de la acceptarea facturii. ţinând contde dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care
întră sub incidența legislației privind finanțele publice şi având în vedere alocațiile bugetare.

8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1 - În cazul în care. din vina sa exclusivă, Prestatorul întârzie să-şi îndeplinească obligațiile asumate prir
prezentul contract, acesta are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu 0,1 % din valoar
contractului. pentru fiecare zi de întârziere, pâna la indeplinirea obligatiilor.
8.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30de zile de la expirarea perioace
convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalitiți. o sumă echivalentă cu o coti
procentuală 0,1% din plata neefectuată.

9. Întârzieri în îndeplinirea contractului
9.1 Prestatorul are obligația de a îndeplini contractul în perioada îns graficul de prestare.
9.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul deprestare a serviciilor
acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul: modificarea datei/perioadelor asumate în gralicu
de prestare se face cu acordul parților. prin act adițional.
9.3 — În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie. orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

10. Încetarea contractului
10.1. - Contractul poate înceta:
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a) prin acordul scris şi semnat al ambelor Părţi:
b) prin voința Achizitorului şifără intervenția instantelor judecătoreşti sau alte formalități;
c) la îndeplinirea clauzelor contractuale sau la termen.
10. 2. - Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o vanotifica celeilalte
părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
10.3. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părţile
contractante.
10.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de furnizare în cel mult 36
de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şicerc
conduc la modificarea clauzelor contractuale, astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi cont
interesului public sau datorită rectificării bugetare prin care s-au redus fondurile băneşti alocate de

Consiliul general al Municipiului Bucureşti.
10,5. - În cazul prevăzut la art. 10.4., furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

11.Forța majoră
11.1 - Forța majoră este constatată deo autoritate competentă.
11.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
11.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forței majore, dar fără a prejudicie
drepturile ce li se cuveneaupărţilor până la apariția acesteia.
11.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți. imediat și în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării
consecinţelor.
11.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
11.6 - Dacăforța majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiec:

parte va avea dreptulsă notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna cil

părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

12. Soluționarea litigiilor
12.1 - Achizitorul şi Furnizorul au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract
sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă
reprezentanții lor.
12.2 - În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanțelor
judecătoreşti competente.

13. Limba care guvernează contractul
13.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

14. Comunicări E14.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă în scris.
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momenu'

primirii.
14.2 - Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris
primirii comunicării.

15. Legea aplicabilă contractului
15.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înțeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor Prestator
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI S.C. KAPPA TOPO SYSTEMS SRL
SI AGREME! RES
Marius ALB
Director Ge

Monica COBAN
Viză C.F.P., zŞef Serviciu Financiar “Contal

Şef Birou Achiziţii Pgblice şi Investiții
Mariana DURAX —_

/ A
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