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DaTES1. Părţile contractului

În temeiul Legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractslor de achiziție publică, s-a încih:iatprezentul contract de lucrări, între:
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI, cu sediul în BucuresiiSos. Bucureşti — Ploieşti, nr. 8B, sector 1, telefon 021/224.67. 89, fax 02*/224.58.62, cod f14008314, cont ROS7TREZ70121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucurreprezentata dedl. Marius ALBISOR — Director General, in calitate de ACHIZITOR, pe dparte

și

S.C. COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A.,Sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, etajul 2, Birou nr. 21, RC J
:officeOcmipb.ro, CUI RO 37832144, cont RO26TREZ7015069%x018805, deschis. la Trezor:rasector 1, reprezentata de di. Adrian CORBU- Director General, in calitate de PRESTATORrede alta parte.

2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:contract - prezentul contract și toate anexele sale;achizitor şi executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul corii::c';Prețul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza Contractului, pe:i-uîndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;forta majoră - reprezintă. o împrejurare deorigine externă, cu caraclel extraordinar, ass iutiaresalii-cilă și Incvitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se dafora-zăgreșeli sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, 1especiiv,contractului; sunt considerate

an - 365 dezile.
3. interpretare
31. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular“orinclude forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context
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Biroul Achiziţii Publice și Investiții3.2. - Termenul “zi "sau “zile” sau orice referirela zile reprezintă zile calendaristice dacă ni. sespecifică în moddiferit.

4. Obiectulşi prețul contractului1.1. Executaniul se obligă să presteze servicii de verificare si intretinere 249 de stalpi de"luminat cu panou fotovoltaic, aflate în Parcul Tineretului, în condiţiile calitative şi cantitztveprevăzute de legislația şi normele tehinice în vigoare, precum şi cu cerinţele, condiţiile şi terme-vulprecizate în oferta tefinico-financiară, şi în conformitate cu obligațiile asumate prin preze“tulcontract.
dt darețul stabilit pentru îndeplinirea contractului, plătiil executantului de către achizitor, este de55891.58 lei +T.V.A.
Art.5 Preţul contractului rămâne ferra în lei, pe toată perioada de derulare a contractului.
5. Durata contractului
5.1. Durata prezentului contract este da la data de 05.09.2018 pânăla 15.10, 2018.
6. Obligațiile principale ale executantului6.1, Executantul se obligă să execute lucrările contractate, decontarea făcându-se pentru lucrăriCea! executate, în baza situațiilorde lucrăriși a proceselor verbale de recepție aferente6.2. Executantul va emite facturi și situațide lucrări pentru lucrările executate.0. „ecutantul se obligă să despiigubească achizitorul împotriva orcăror daune-intere se,costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente.5.4. Executantul se obligă să supravegheze execuția lucrărilor, să asigure resursele uman: şimaterialele necesare execuției.
5.5. Executantul va executa lucrările, sare fac obiectul prezentului contract, în baza ordinuluîncepere emisde achizitor.
6.6. Executantul va asigura timp de 12 luni, garanția lucrărilor efectuate.
7. Obligaţiile principale ale achizitorului2 aehizitorul se obligă să plătească prețul către executant în termenul convenit de la emit:facturii de către acesta.
7.2 Achizitorul se obligă să plătească facturile emise de către executant, în termenul dee lucrătoare dela acceptarea facturi, în conformitate cu dispoziție referiloare la angicheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanţele publice și aviVedere alocațiile bugetare.

â.1 În cazul în care, din vina sa exc .Usivă, Executantul întârzie să-și îndeplinească obligaiileasumate prin prezentul contract, aces:a are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalev=CU 01 % din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndepiin reaobligațiilor
8.2 în cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expiPerioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumăechivalentă cu o cotă procentuală 0,1% din plata neefectuată.
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EEEairoul Achiziţii Publice și Înves9.Întârzieri în îndeplinirea contractului9.1 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenuluide exorice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita pena! aţiexecutantului.

10. Rezilierea contractului
101. „„iezilierea prezentului contract se poate face în situația în car sxecutantul nu și-aîndeplinit obligațiile asumate prin prezentul contract.102 Rezilirea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadenteîntre părțile contractante.

11. Încetarea contractului
11.1. Contractul poate înceta:
3) prin acordulscris și semnat al ambelor Părţi;P) prin voința Achizitorului șifără intervenția instanțelor judecătorești sau alte formalități;6) la îndeplinirea clauzelor contractuale sau la termen.11,2, Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contraci o va noiilicaceleilate părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea u-mează să-și pror.căefectele.
11.3. Rezilirea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadereîntre părțile contractante.
11.4. Aohizitorul își rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de lucrăriîn30 de zile de la apariția unor cirsumstanțe care nu au pututfi prevăzute la dala înc icontractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale, astfel încât îndepiinireacontractului respectiv arfi contrară interesului public sau datorită rectificării bugetare prin car: s-au redus fondurile bănești alocate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
12.Forţa majoră
12.1 Forța majoră este constatată de c autoritate competentă.mrezeriirla majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate rinprezentul contract,pe toată perioadaîn care aceasta acţionează.12.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiunea ferței majore, dar [5 4: aprejudicia drepturile celi se cuveneat părților până la apariția acesteia1-4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a rotiica celeilalte pării,Imediat și în mod complet, producerea acesteia șisă la orice măsuri care îistau la dispoziție: învederea limitării consecințelor.
12.5 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părțiîncetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.[> Dacă forța majoră acționează sav se estimează că va acționa o perioadă maimare de &luni, fiecare parte va avea dreptul sănotifice celeilalte părți încetarea de drept a prezertuluicontract, fără ca vreunadin părțisă poată pretinde celeilalte daune-interes,
13. Receptia
Receptia serviciilor se va face în bazauriui Proces Verbal seranat intre parti.
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23,1 Achizitorul șiExecutantul au convenit ca toate neințelegerile privind validitatea prezer-u'Sprint sau rezultate din interpretarea, execularea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe =l-amiabilă de reprezentanții lo.
1142 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea liigiilor pe cale amiabilă, părțile se voradieinstanțelor judecătorești competente.
15. Limbacare guvernează contractul
15.1 Limba care guvernează contractul este limba română.16. Comunicări
16.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie =fie transmisă în scris.

(8) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si imomentul primirii
18.2 Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail. cuCondiția confirmării în scris a primirii comunicării.
17. Legea aplicabilă contractului
17.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înțeles să încheie prezentul contractîn două exemplare, câte unul pentru fiecparte.
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