
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
nr.

1. Părţile contractului

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTIEEEPARCURI si AGREMEN; AUCURESTI
INTRAGE ozIEȘIRE

N CE
Ziua

data

În temeiul Legii nr. 98/2016,privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiatprezentul contract, între:

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SISos. Bucuresti — Ploiesti, nr. 8B, sector 1,
14008314, cont trezorerie ROS7TREZ70121G335000XXXX, reprezentata prin d-l.

AGREMENT BUCURESTI,cu sediulin Bucuresti,telefon 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, cod
TUDOR- Director General Adjunct, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parteşi
SC COMPANIA MUNICIPALA DE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI SA,cu sediul inBucuresti, Sector1, STR. Aristide Demetriade nr. 2, et, 3, Birou nr. 4, officefDemddb.ro, inregistrata laRegistrul Comertului sub Nr.
ROS8TREZ7015069XXX018847, deschis la TrGeneral in calitate de „PRESTATOR SERVI

2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:contract - prezentul contract şi toate anexele Sale;

J40/92902/2017, CIF: 3776359lcu—contulezoreria sector 1, reprezentata di. Petre ENE - DircctorCII” pe de alta parte .

igine externă, cu caracter extraordinar, absolutimprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului Oricărei părți, care nu se datorează greşeliisau Vinci acestora, și care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; suntconsiderate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofenaturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, cianunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea cala? de mai sus care, fără a crea oimposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți:zi - zi calendaristică:
an - 365 de zile.

2-1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor includeforma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.Operator de date cu
Sos ureşti — Ploi,
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ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

Termenul su orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu sc speciîn mod diferit.

a CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

4. Obiectulşiprețul contractului
+1. — Prestatorul se obligă să presteze servicii privind elaborarea expertizei tehnice si DALI, nece-a „eaDilitarea peisagistica a Parcurilor istorice Carol 1, Cismigiu si Herastrau, din Bucur:(parte scrisa + parte desenata), Loturile 1.2,3 si 4,respectiv.
LOTUL 1: REABILITAREA PEISAGISTICA A PARCULUI CAROLLOTUL 2: REABILITAREA PEISAGISTICĂ A GRADINII CISMIGIU

MONITORIZARE VIDEO SI WI-FI PARC CISMIGIUEABILITAREA PEISAGISTICA A PARCULUI MIHAI I (fost HERASTRAU)
în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract si cerintele din caietul de sarcini, pComponenta a contractului.die Documentatie vor fi predate în cate 3 exemplare Originale si cate un exemplar in for;<lectronie. pe CD, pana la data de 30.11.2018,dcaratul convenit pentru îndeplinirea servicilor prestate, pltibil Prestatorului de către achizitor. «1

de 2848500 lei + TVA pentru documentatiile tehnice solicite, din cra a 2 C
LOTUL I: REABILITAREA PEISAGISTICA A PARCULUI CAROLFapertiza tehnica, predare în 45 zile. 259500 lei + TVADALI. predare in 45 zile, 173000 lei + TVA
TOTAL: predare in 90 zile, 432500 lei+ TVALOTUL 2: REABILITAREA PEISAGISTICĂ A GRADINII CISMIGIUExpertiza tehnica, predare în 30zile, 184290 lei + TVADALI predare in 55 zile, 125280 lei + TVA

redare în 85 zile, 308200 lei — TVA
INFIINTARE RETEA MONITORIZARE VIDEO SI WI-FI PARC CISMIGIUExpertiza tehnica, predare in 15 zile, 3500 lei + TVADALI, predare in 15 zil 6500 lei + TVA

TOTAL: predare în 85 zile, 10000 lei + TVALOTUL 4: REABILITAREA PEISAGISTICA A PARCULUIMIHAI 1 (fost HERASTRAU)Expertiza tehnica, predare în 45 zile, 1258680 lei + TVADALI. predare in 45 zile, 839120 lei + TVA
TOTAL: predare in 90 zile, 2097800 lei + TVA

. Durata contractului
3-1. - Durata prezentului contract de la 21.09.2018, pânăla 31.12.2018.
6. Obligațiile principale ale prestatorului-,- Prestatorul se obligă să realizeze prestația datorată achizitorului. precizată la ar. 4.1.6.2. Achizitorul se obliga să pună la dispoziţia prestatorului toate proiectele, documentele şi datele sccare le deține, privitoare la obiectul prezentului contract.
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIC ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI:ma»Ss. Prestatorul

se
obligă să asigure confidențialitatea privind lucrările din documentația elaborată,achizitorul va asigura confidențialitatea clauzelor din prezentul contact.Sr restatorul se oblieă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interesc, costuri, 1;i cheltuieli de orice natură, aferente,

6-5. - Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor. să asigure resursele umane. materia. |

7. Obligațiite principate ale achizitorului
251 Achizitoru se obligă să plătească prețul căire prestator în termenul convenit de la emiterea faci:de către acesta.
72 ist să plătească prețul serviciilor către prestator în termenul de 30 de vilucrătoare de la acceptarea facturii și în confo e referitoare la angajarea cheltuiel| c,din bugetele care întră sub incidența legislației privind finanțele publice și având în vedere alocaii |.bugetare.

& Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor&-! - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul întârzie Să-și îndeplinească obligațiile asun;:.Prin prezentul contract, acesta are obligația de a plătica Penalități o sumă echivalentă cu 0.1 %«Valoarea contractului pentru fiecare zide întârziere. pâna [a îndeplinirea obligatiilor.= - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează oblieațile în termen de 30 de zile de la expirc: =.
Perioadei convenite. atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cr «

cotă procentuală 0.1% din plata necfectuată,

de acord cu o prelungire a termenului de execuție, oriccl achizitorului de a solicita penalități prestatorului
10. Garanţia de bună execuţie a contractului1-1. Garanţia de bună execuție este de 5% din valoarea fără TVA a contractului, în cuantum de 1424*<lei. pentru perioada garanție a lucrărilor.

19.2. Executantul va depune în contul de garanție deschis la Trezorerie. suma de 14242.50 leireprezentând 0,5% din valoarea fără TVA a contractului, îar pe parcursul îndeplinirii contractului.autoritatea contractantă va alimenta contul de disponibil prin rețineri suceetrve din sumele datorate sicuvenite contractantului până la concurența sumei de 142425 lei.0-3. Achizitorul are dreptul de a cmite pretenții asupra garanţiei de bună execuție. în lim i.

care nu au fost respectate.
- - m0.4. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție la expirarea perioadei de garanțiclucrărilor executate pe baza procesului verbal de recepție finală.

| înregistrat la ANSPDCP cu ar. 27134nr. 8B. Sector |- Bucureşti
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= CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

—
IEEE11. Rezilierea contractului
11.1. Rezilierea prezentului contract se poate face în Situația în care executantul nu şi-a îndepliv;obligațiile asumateprin prezentul contract.11.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente în

:-
Părțile contractante,
12. Încetarea contractului
12.1. - Contractul poate înceta:

3) prin acordul scrisși semnat al ambelor Părţi;5) prin voința Achizitorului șifără intervenţia instantelor judecătoreşti sau alte formalități;€)la îndeplinirea clauzelor contractuale sau la termen.2 Partea care Învocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notificu cel puțin 15 zile
13.3. - Rezilierea prezentului cor
părțile contractante.

3.4. - Achizitorul îşi rezervă di

contrară interesului public sau datorită Tectificării bugetare prin care s-au redus fondurile băneşti aloc: ic
de Consiliul general al Municipiului Bucureşti, fiind exonerat de orice daune-interese.13.5. - În cazul prevăzut la art. 104., furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătc: r.Pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.14. Forța majoră
14.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.14.2 - Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezencontracț, pe toată perioada în care aceasta acţionează.14.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în Perioada de acţiune a forței majore, dar fărăprejudicia drepturile cei se cuveneau părților până la apariția acesteia.14.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are Obligația de a notifica celeilalte părți, imediatmod complet. producerea acesteia si să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limităriiconsecinţelor.

14.5 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încet:r:ocauzeiacesteia în maximum 15 zile de la încetare,14.6 - Dacă forța majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiec: r-parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părţi încetarea de drepta prezentului contract, fără ca vre: +:din părțisă poată pretinde celeilalte daune-interesc.
15. Soluționarea litigiilor
15.1 - Achizitorul şi Furnizorul au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentide neraci sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amialîde reprezentanții lor.

-
152 - În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adres:instanţelor judecătoreşti competente.
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“5
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTIrss16. Limba care guvernează contractul

16.1 - Limba care guvernează contractul este limba română,

17. Comunicări
17.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fietransmisă în scris,

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentulprimirii.
17.2- Comunicările între părți se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail. cu condițiaconfirmării în scris a primirii Comunicării.

18. Legea aplicabilă contractului
18.1 - Contractulva fi interpretat conform legilor din România.

GB !52—Clauzele contractuale se pot modicica prin Act aditional, incheiat prin acordul partilor.
Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în două *xemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor:
Prestator:ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SC COMPANIA MUNICIPALA DE DEZVOLTARESI AGREMENT BUC| IA DURABILA BUCUREŞTI SADirector General Adji 7 Dii GeneralSilviu Nicolae

Viză C.EP.P.
Contăbil Sef,Șef Serviciu Financiar Buget

AlexandrinBeatrice COMANMonica COBAN

_— Conshiecipădic
îhnea-Valeriu CERNEA

Mariana DURAN

C
Şef Birou Achiziţiii

1 inregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134$9s. Bucureşti

—
Ploieşti, nr. SB, Sector |. BucureştiCod Fiscal: 14005314
wWww.alpab.ro
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(CONSILIUL. GENERAL AL. MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

ACT ADITIONAL 1,4 CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. 1277272 -09.2018

1. Părţile contractului
În temeiul Legii nr 98/2016. privind arribti“ca contractelor de actiziție publică s-a înche at

prezentul contract,între:

ADMINISTRATIA LACURI, PARCI RI SI AG
Sos Bucuresti — Ploiesti, nr. SB, se:tor 1,
14008314, cont trezorerie ROSTTREZ 12163 Şi

— Director General in calitate ce ACHIZITOR. pre d o parte
şi

SC COMPANIA MUNICIPALA DE EZVOL TARIE DURABILA surURESTI SA, cu sedui

MENT BUCURESTI, cu sediul + Bucuresti
1/224.£7 89, fax 0212245862 cod fiscal

prin cel. Marius ALBISOR

Registul Comertului sub Dr 1409922017, O FE.

ROS8TREZ7015069XXX018847, desc'i; la Trescrenis sector |, reprezentata dl. Petre
Generul.in calitate de „PRESTATOR SERVICII” sc dealta pa te

Art. 1. Se modifice. art. 42. si Sl... 11 sensul cs se prelungeste dunaa contractului pana la data
31.05.2019, pentru lotunile 1.2 si4.
Art. 2. Restul prevederilor Contractuiui raman neschii

Achizitor ecutant
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARC! RI Compania Municipală SIGITARE
ȘI AGREMENT BUCI UREŞTI DOR&BIA București SA.
Director Achizitii,
Mariafa DURANd
Viză C.F.P.P.,
Director economic,
Monica COBAN3 ȘTIFeabta,

Directoyfien-pre
Director Generai Adjunet. +7

Birou Achizitii Publice
Laura EFTIMIE

Bud Plojera ei IS



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

m ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

ACT ADITIONAL NR. 2 LA CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
nr. 12772/21.09.2018

ar D2323/7 DI

e 1. Părţile contractante

In temeiul legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiat

prezentul Act Aditional între:

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURISI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul in bucuresti,

sos. bucuresti — ploiesti, nr. 8b, sector 1, telefon 021/224.67.89.fax 021/224.58.62, cod fiscal 14008314,

cont trezorerie roS7trez70121g335000xxxx, reprezentata prin d-l. Marius ALBIȘOR — DIRECTOR

GENERAL, in calitate de ACHIZITOR,pe de o parte

și

SC COMPANIA MUNICIPALA DE DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI SA,cu sediul in

Bucuresti, sector 1, str. Aristide Demetriade nr. 2, et. 3, birounr. 4. office(cmddb.ro, inregistrata la
registrul comertului sub nr. j40/92902/2017, cif. 37763591cu contul ro58trez701506%xx018847,

deschis la trezoreria sector 1, reprezentata dl. Petre ENE - DIRECTOR GENERAL,in calitate de

„PRESTATOR SERVICII” pe de alta parte,

ca urmare a adresei nr. 4457/30.05.2019, transmisa de SC COMPANIA MUNICIPALA DE

DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI SA, inregistrata la ALPAB cunr. 7146/ 30.05.2019.

Prin acest inscris, i se solicita prelungirea termenului de predare a documentatiilor care fac obiectul

__contractului mai sus mentionat,dupa cum urmeaza:

tatiilor, astfeATI
SEmodifica

art4-3-—imsensul ca

Lotul 1, Reabilitare peisagistica Parc Carol, termen predare documentatie 30.08.2019.

Lotul 3, Reabilitare peisagistica Pare Herastrau, se suspenda predarea documentatiei pana 1a 02.09.2019.

ART.2. Se modifica art. 5.1., in sensul ca se prelungeste durata contractului pana la data de 31.12.2019.

DCP cu nr. 27134
ureștiOperator de date cu caructer personal înrezistrat 12
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Art. 3. Restul prevederilor contractului, raman neschimbate.

ACHIZITOR PRESTATOR,

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI COMPANIA MUNICIPAL,

ȘI AGREMENT BUCUREȘTI
DIRECTOR ACHIZITIT;;;;;,
MARIANA DVRAN

VIZĂ C.FP.P., DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

o DIRECTOR aQacdrMONICA CO!

nzaT AA

SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE
CLAUDIA MURESAN

4
o. — ŢII,

UA
.
/aeri,

!

5
ȘEF SERVICIUJURIDIC,

Operator de date cu caracter personal înregistrat ln ANSPDCP cu nr. 27134
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< CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

w ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Serviciul Achi ADI :PARCUBI SI AGREI ITAUGUREȘTIe Nr 7ni

ura rulIRE,
Ziua

Act Aditional Nr.3 la Contractul de Prestari Sei

Nr.12772/21.09.2018

S-a incheiat prezentul Act Aditional la Contractul de Prestari Servicii Nr.12772/21.09.2018 intre :

” ADMINISTRATIA LACURI, PARCURISI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul în Bucuresti,

Sos.Bucuresti-Ploiesti, Nr. 8B, Sector 1, Telefon:021/224.67.89, Fax:021/224.58.62, email: office Dalpab.ro

Cod Unic Identifica 4008314, Cont Trezorerie: ROSTTREZ70121G335000XXXX deschis la Trezoreria

Statului-Sector |, legal reprezentata prin DI. Mai ius ALBISOR — Director General, in calitate de

Achizitor. pe de o parte,

si

COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA BUCURESTI S.A.. cu sediul in

Bucuresti, Str.Aristide Demetriade, Nr2, Etaj 3, Birou Nr4, Sector 1, Emai ice(dcmddb.ro.

Nr.Inreg.Reg Com.:140/92902/2017, Cod Identificare Fiscala: RO37763591, Cont Trezorerie:

ROSSTREZ7015069XXX018847 deschis la Trezoreria Statului-Sector 1, legal reprezentata prin DI. Petre
Ene - Director General, în calitate de Prestator, pe de alta parte .

Urmare a notificarii privind intarzierea prestarii serviciilor, in conformitate cu art.9 din Contractul

O Sr1277221.092018 primita de la COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE DURABILA

BUCURESTI S.A, si inregistrata la ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT
BUCURESTI cu Nr.15719/25.11.2019, prin care se solicita prelungirea termenelor de predare a

documentatiilor care fac obiectul contractului de Prestari Servicii Nr.12772/21.09.2018, se modifica

urmatoarele articole dupa cum urmeaza:

Art. Se modifica prevederile art43, in sensul ca se decaleaza termenele de predare a

documentatiilor, astfel:
Lotul 4: Reabilitarea peisagistica Parcul Regele Mihai 1 (fost Herastrau), termenul de predare a

documentatiei este pana la data de 30.08.2020.

Art2.Se modifica art.5.1 in sensulca se prelungeste durata contractului pana la data de 31.12.2020,

Operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP cu ur. 27134
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e CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

u ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Achizitii Publice

Art.3. Restul prevederilor contractului raman neschimbate

Achizitor, Prestator,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI COMPANIA MUNICIPALA DE

SI AGREMENT BUCURESTI

aAvizat Juridic, Avizat Juridic,
Consilier Juridic, Sef Serviciul Juridic,

Sef Serţi vaci Publice, Directia Achizitii,
Dan Mihai ROSIANU a

cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
o Bucuresti

—
Ploscţti,

nr.
55, Sector 1. Bucureşti

Cod Fizcat, 14008311
www.alpab.ro
4 SE 60. Fax 21 2215662
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