
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURIŞI AGREMENT BUCUREŞTI& CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CONTRA DE FURNIZARE
nr.__L7Î7 data__Z2/iE/ 274,

În terneiul Legiinr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiatprezentul contract de lucrări, între:

1. Părţile contractului

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI, cu sediul în București,Sos, București — Ploieşti, nr. BB, sector 1, telefon 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, cod ficcal14008914, cont ROS7TREZ70121G385000)00XX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureștireprezentata de dl. Marius ALBISOR- Director General, in calitate de ACHIZITOR, pe de oparte
și

COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A., cu sediul în București, Sector1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, etajul 2, Birou nr. 21, RO J40/10321/2017, cmeilOMicelomipb.ro, CUI RO 37832144, cont RO2BTREZ7015069x018805, deschis la Trazororiasector 1, reprezentata de dl. Adrian CORBU - Director General, in calitate de FURNIZOR, pede alta parte.

2. Definiții
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 contract;prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentruîndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolutimprevizibil și inevitabilă, care seaflă în afara controlului oricărei părți, care nu se datoreazăgreșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinireacontractului, sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revolul Icendii, inundații sauorice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou,enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerată forță majoră un evenimentasemenea celor de mai sus care, fără a oroa o imposibilitate de executare, face extrem decostisitoare executarea obligațiilor 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 vorinclude forma depluralși viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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a"Biroul Achiziţii Publice2. ;„rermenul “zi "sau “zile” sau orice referire | zile reprezintă zile calendaristice dacă n.Specifică în mod diferit.
4. Obiectulși preţul contractului
4.1. Fumizorul se obligă să livreze 3" de elemente decorative pentru pavoazarea PacciiluiCismigiu cuocazia sarbatorilor de ierna 2018-3319, conform ofertei depuse si acceptate1-a aretul stabilit pentru îndepliniree. sontractuui, alibi furnizorului decătre achizilora1196902.34 lei+ TVA.
Art.5 Preţul contractului rămâne ferr” în lei, pe toatăperioada de derulare a contrastuuui.5. Durata contractului
5-1, Durata prezentului contract este do la dete de 23.-0.2013 până la 23.11.20185.2. Termenulde livrare al produselo: este 20 11.20185. Obligațiile principale ale Furnizorului
5.1. Furnizorul se obligă să Ivreze sunurile contractate, decontarea făcându-se d.pa roze -»'aacestora.
66. Fumizorul va asigura timp de 12 luni, garanția bunurilor livrate$.7. La data efectuarii livrarii Furnizorul va emite Factura corespunzatoare sroduselo: livralo7. Obligațiile principale ale achizitorului
1.1 Achizilorul se obligă să plătească prețul către furnizor în termenul convenit ce la smitefacturii de către acesta,

cheltuielilor din bug ă sub incidența legislației privind finantele publice si avâr. învedere alocațiile bugetare.
4 Sancţiunipentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor8.1 În cazul în care, din vina sa exslusivă Furiizorul întârzie

să-și
îndeplinească ob|asumate prin prezentul contract, aces:a are obligatia de a plăti ca penalități o sumă ochivelePcatiiar (In Valoarea contractul, pentu fiacare zi de întârziere, până la îndepiin zaobligațiilor.

8.2 În cazulîn care achizitorul nu își saorează Obiigațiile la termenul scadent al facturii, res; tiv30zile de la acceptarea facturii de catre Achi atunci acestuia 'i revine obligația aplăti capenalități, o sumă echivalentă cu o culă procentual 0,1% dirpiata neofoc:uată.3. Întârzieri în îndeplinirea contractului
9.1 În afara cazului în care acnizitorul aste da acord cuo prelungire a termenului de livrare, «întârziereîn îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități Furnizorui.10. Garanţia de bună execuție a contractului
1041, „oaranția de bună exscutie este de5% dlin valoarea fără TVA a contractului, în cuaiiluii59845.12 lei, pentru perioada garantie a burturilo e constituie prin instrument de garantarec nisde o societate bancara sau de asigurari, n favoarea achzitorului.103. „Achizitorul are dreptul de a errita pretenții asupra garanţiei de bună execuție, în li-i:aprejudiciului creat, dacă Furnizorul ivreaza cu întârziere sau bunurile furnizate 1core: n

ofertei anexate la prezentul contract. Anteror eniiteri unei pretenții asuora garaniiei depxecuție, achizitorul are obligația ce a nctfica acest lucru Furnizorului, precizari în!obligațiile care iu au fost respectate
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Biroul Achiziţii Publice10.3. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție la expirarea perioadei degaranție a bunurilor, pe baza procesului verbal de recepție finală.11. Rezillerea contractului
dBil.„rhezilierea prezentului contract se poate face în situația în care Furnizorul nu și-a îndeplinitobligațiile asumate prin prezentul contract.11Rezilirea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadenteîntre părțile contractante.
12. Încetarea contractului
12.1. Contractul poate înceta:
a) prin acordul scris și semnat al ambelor Părţi:) prin voinţa Achizitorului și fără intervenția instanțelor judecătorești sau alte formalităț:C) la îndeplinirea clauzelor contractuale sau la termen.daia: „Partea caro Învocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notificaceleilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producăefectele.
12.3. Rezilierea prozentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadenteîntre părțile contractante.
184. 42.5, În cazul prevăzut la art. 10.4, furnizorul are dreptul dea pretinde numai platacorespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale acontractului.
13. Forța majoră
13.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.15.2 forta majoră exonerează pările contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prinprezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează1=-3 Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără aPrejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.IsPartea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte pării.imediat și în mod complet, producerea acesteia șisă ia orice măsuri care îistau la dispoziție învederea limitării consecințelor.
13.5 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părțiîncetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.[13.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6uni, fiecare parte va avea dreptul să noiifice celeilate părți încetarea de drept a prezentuluicontract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.14. Soluţionarea litigiilor
14.1 Achizitorul și Furnizorul au convenit ca toate neînțelegerile privind valiritatea prezantuluicontract sau rezullale din Interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe caleamiabilă de reprezentanții lor.
14.2 În cazul în care nu este posi
instanțelor judecătorești competente.

rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa

15. Limba care guvernează contractul
15.1 Limba care guvernează contractul este limba română.16. Comunicări
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Biroul Achiziţii Publice :
16.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie săfie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și înmomentulprimirii.
15.2 Comunicările între părți se pot face și 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.Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în două exemplare, cate unul pentru fiecareparte.
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