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1. Preambul
„0 temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-.

încheiat prezentul contract subsecvent de furniza = e produse, între:
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI și AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediu! înBucureşti, str. $os. București-Ploieşti nr. 8 B. Sector 1, (telefon 021/224.67.89, fa;021/224.58.62, cod fiscal 14008314, cont trezorerie nr. RO57TREZ70121G335000XXX;.deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentată legal prin dl. Marius ALBISOR — DirectorGeneral, parte contractantă denumităîn continuare ACHIZITOR 5if
Asocierea formata din :

S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L cu sediul în Județul Ilfov, Str. Atomiştilor nr. 127135, cod fiscal RO15148952; număr de înregistrare la registrul comerţului J23/614/2015,reprezentata prin Administrator
» lon OLTEANU - LIDER ASOCIEREși

SC CRIS GARDEN SRL,cu sediulîn Bucureşti, sector 2, Str. General Berthelot nr. 57, tel021/252.01.20, 0731.498.221, fax 021/252.01.20, număr de înregistrare la registrul
ASOCIAT

în calitate de FURNIZOR, în baza Acordului de Asocierenr. 1773 din 10.09.2014, pe dealtă parte.

2. Definiții
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:contract - prezentul contract Și toate anexele sale;achizitorși furnizor- Părțile contractante, așa cum sunt acestea numiteîn prezentul contract.Preţul contractului- prețulplătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentruîndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;servicii — activități și orice obligații care revin Furnizorului prin contract;
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urmare a finalizării procedurii de achiziție publică organizată la sediul Administrației LacuriParcuri şi Agrement Bucureștiîn data de 12.09, 2014.

5. Durata contractului
5.1 - Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între data de 24.08.2018 și datade 31.08.2018.

6. Obiectulși prețul contractului
6.1 Furnizorul se obligă să furnizeze, pe baza de comandă, materialele de mai jos, în conformitatecu obligațiile asumate prin prezentul contract:
Turbă neutră - 150.000 litri x 3,18 lei/litru = 477.000 leiPământ vegetal — 250 mc x 53,6 lei/mc = 13400 lei

TOTAL = 490 400 lei + TVA62 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinireacontractului de furnizare
6.3 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătibilfurnizorului de către achizitor, este cel din oferta adjudecatăca fiind câștigătoare.Valoarea contractului este de 490400 lei + TVA.6.4 Plata produselor livrate se face prin Ordin de Plată după primirea facturii, în funcţie de:alocațiile bugetare, pe baza prezentării următoarelor documente:- factura completată în conformitate cu normele în vigoare;- proces-verbal de recepție a produselor livrate;- buletin fitosanitar sifisa tehnica a produsului;

urezistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
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6.5 - Achizitorul va achita furnizorului suma facturată după primirea facturii și verificareaacesteia.
6.6 - Plățile vorfi efectuateprin virament bancar în contul Furnizorului.
7. Condițiile contractului
7.1 - Achizitorul poate solicita suplimentarea sau reducerea obiectului contractului în funcție d-necesități.

8. Documentele contractului8.1 - Documentele contractului sunt:
1. propunerea tehnică ofertată;2. propunerea financiară finală

3. caietul de sarcini aferent documentației de atribuire a Acordului-cadru,
3. Obligațiile Principale ale Furnizorului9.1 Furnizorul va livra materialul dendro-floricol cu respectarea condițiilor de Calitate prevăzute
de standardele Produselor vegetale în Vigoare, iar autenticitatea speciei va fi 100%.9.2 Toate produsele livrate vor corespunde cu mostrele prezentate. Cele necorespunzătoarcvorfi refuzate la Tecepționareșise vor înlocui cu altele, conform solicitării Achizitorului.
10. Garanţia de bună execuţie10.1 Garanţia de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului fără T.V Arespectiv 24520 lei +TVA, Garanția de bună execuție se constituie Printr-un instrument de:

dispoziția autorității va fi de 0.5% din prețul contractului. Contractantul are obligaţia de a
constitui garanția de bună execuție în condițiile de mai sus cel mai târziu în termen de 10 zic.lucrătoare de la data semnării contractului, sub sancţiunea rezilierii acestuia. Autoritate:contractantă va elibera/restitui Saranția de bună execuție conform HG nr. 395/2016.

11. Obligațiile principale ale achizitoruluifard ; Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru produsele11.2 Achizitorul se obligă:
a) să recepționeze produsele livrate conform comenzilor emise;b)să plătească prețulcătre Furnizor, în funcție de alocațiile bugetare;

DCP cu ur. 27134
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penalități, o sumă în cuantum de 0,06% din valoarea obligaţiei neexecutate pentru fiecarezi deîntârziere.

prevăzute la punctul 102 it. b), Furnizorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi ae z:beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul Corespunzător zilei de efectuare a plății |,
ezul în care Achizitorul va plăti factura, Furnizorul va putea relua prestarea serviciilor în celmai scurt timp posibil

13. Alte responsabilități ale Furnizorului13.1 - Materialul dendrologic si celelalte materiale necesare SPatiilor verzi vor fi însoțite dcCertificatele de calitate și declarații de conformitate.

14. Recepție șiverificări
4-1 Achizitorul, prin serviciul de specialitate sau personal numit, are dreptul, fără a inform:Furnizorul, de a verifica modul de depozitare a produselor ce urmează a fi livrate.
15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare151 - (1) Furnizorul va începe livrarea produselor în funcţie de comenzile primite de |:;Achizitor.

acțiune sau despăgubire pentru executant.15.4 În cazurile prevăzute la art. 15.2 și15.3, Furnizorul are dreptul dea pretinde numai pial::corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale -:contractului
15.5 În situația în care una din părți nu își îndeplineşte obligațiile, prezentul contract înceteazi:de plin drept la data comunicării de către partea interesată, a declarației de reziliere, fără 2necesară punereaîn întârziere ș fără nicio altă formalitate.15.6 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă graficul de furnizareacesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorul(7 Denunțarea prezentului contract, în alte cazuri, decât cele prevăzute în contract, se poateface de către partea interesată cu respectarea unui preaviz de minim 15 sila calendaristice.
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16. Ajustarea prețului contractului16.1 În condițiile în care cursul valutar stabilit de BNR va depășii pragul de 1 EURO = 49RON, autoritatea contractanta poate accepta propunerea celeilalte părți contractante demodificare a clauzelor contractuale, pentru restul rămas de furnizat, prin ajustarea prețuluicontractului cu următoarea formula:

PVA=PVOxN
N= CVN/CVO;
cVo

PVO=Preţ (Valoare) contract subsecvent în preturi la data ofertei;PVA = Preţ (Valoare) contract subsecvent actualizat;
17. Forța majoră
17.1 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prinFrezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează,17.2. Îndeplinirea prezentului contract vafi suspendată Pe perioada de acțiune a forței majore.

[7.4 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare ci:

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de drept a prezeniuucontract, fără ca vreuna dintre părți să poată prelinde celeilalte daune-interese.
18. Încetarea contractului
18.1 Contractul poate înceta:
a) prin acordul scris și semnat al ambelor Părţi:P) prin voința Achizitorului șifără intervenția instanțelor judecătoreşti sau alte formalități:C)la îndeplinirea clauzelor contractuale sau la termen,18.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de furnizareîn celmult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au pututfi prevăzute la data încheier.icontractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale, astfel încât îndeplinire:< niraclului respectiv arfi contrară interesului public sau datorită rectiicăși bugetare prin care:Se-3 furas fondurile bănești alocate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti183 În cazul prevăzut la art. 17.2, furnizorul are dreptul de a pretinde numai piatacorespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale :contractului.

19. Soluționarea litigiilorAchizitorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, printratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau înlegătură cu îndeplinirea prezentului contract19.2 Dacă achizitorul şi Furnizorul nu reușescsă rezolve în mod amiabil o divergențăOperator de date cu caracter persona! înrezistr,
So. Bucureşti

—
Plolegi. nr. Be Suzi

Cod Pecs” [40

www.alpab.ro
To ozi 204 380, Fa0



CONSILIUL GENERAL Al,& ADMINISTRAȚIA LACURI, PAR

Biroul Achizitii Publice si Învestiii

MUNICIPIULUI BUCUREŞTICURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

contractuală, fiecare poate solicita ca litigiul să se soluţioneze de către instanțele judecătoreștiia.competente din Români:

20. Comunicări
20.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinireascris.fie transmisă în prezentului contract, trebuie: ș a(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi î

momentul primirii.
20.2 Comunicările între părți se pot face și princondiția confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Limba care Suvernează contractul21.1- Limba care Suvernează contractul este limba română,
22. Legea aplicabilă contractului22.1 - Contractul vafi interpretat conform legilor din România.

Administraţia Lacîri
Director Genergil,
Marius ALBISGR

Vizat C.F.P.P,,
Șef Serviciu Financiar-Conta|
Monica COBAN
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