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CONTRACT= PRESTARI SERVICII,r_i 2510,DI

1. Părţile contractului
În temeiul Legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiat

prezentul contract, între

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul în Bucuresti,
Sos. Bucuresti — Ploiesti, nr. SB, sector 1, telefon 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, cod fiscal
14008314, cont trezorerie ROSTTREZ70121G335000XXXX, reprezentata prin d-l. Marius ALBIȘOR
- Director General,in calitate de ACHIZITOR, pede oparte

și
JOLIE ARTE S.R.L. cu sediul in Bucurssti, sos. Iancului, nr. 27,Bl. 10SD, Sc. 3, Ap. 118, EL 3,

Sector2, telefon 653.119, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J40/3212/18.02 2005, CIF: RO
17258420 din 18.02 2005, cu contul ROS7TREZ701216335000XXXX deschis la Trezoreria sector
1, reprezentata prin ing. Andrei PIRLEA - „PRESTATOR SERVICII" pe de alta parte

2. Definiții
2.1, -În prezentul contract următorii terneni vor fi interpretați astfel
contract - prezentul contract şitoate anexcolo sale;
achizitor şiprestator - părțile contractare, aşa cum sunt acastea numite în prezentul contract:
prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare 2 tuturor obligaţiilor asumate pr.n contrast;
forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricăreipărți, care r.u se datorează greşelii
sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea eyeaimente: războzie, revoluții. incendii, inundații sau orice alte catastrofe
naturale, restricții apărute ca urmare » urei caranine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunțiativă. Nu este considerat forță majoră. un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de zostisitoari e<ecutarea obligațiilor uncia din părți;
zi - zi calendaristică;
an -365 de zile
3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevede
forma de pluralși vice vers, acolo undeacest lucru e

3.2. - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zi
în mod diferit
4. Obiectul şiprețul contractului

contrare, cuvintele la forra singular vor include
e permis de context
prezintă zile calendarist ce dacă nu se specifică
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTIDaEaa4.1. — Prestatorul se obligă să presteze sorvicii privind intocmirea a unui Studiu de fezabilitate pentru

Minimum doua variante de traversare a lacului Hertstran cu ajutorul unei pasarele ce va fi destinata în
principal traficului care se desfasoara în prezent si care este în principal format din pietonii sibiciclistice se deplaseaza pe aleile parcului Herastrausi ocazional auto pentru operatiuni de intretinere a zoneloradiacente, alcatuit din vehicule usoare cu masa pana le £ tone.
42. — Documentatiile vor fi predate in cate 3 exeroplare originale si cate un exemplar in format
electronic, pe CD, pana la data de 21.12 2018.
43. - Preţul convenit pentru îndeplinirea serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor. estede 120.000 lei + TVA pentru documentatiile tehnicesolicitate.

5.Durata contractului
5.1. - Durata prezentului contract este de la 23.10.20':8. până la 21.12.2018, conform oferta acceptata

6. Obligațiile principale alc prestatorul:ui
6.1. Prestatorulse obligă să realizeze prestația datorat? achizitorului, precizată la crt. 4.1
6.2. Achizitorul se obliga să pună la dispoziția prestatorului toate proiectele, decumentele şi datele pecare le dețir, privitoare la obiectul prezentului contract
63. Prestatorul se obligăsă asigure confidențialitatea privind lucrările din documentația elaborată, iarachizitorul va asigura confidențialitatea clauzelor din prezentul contact
64. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daunz-interese, costuri, taxe
şi cheltuieli de orice natură, aferente
6.5. - Prestatorul se obligă să supravegheze pres:area serviciilor, să asigure resursele umane, materialele
necesare serviciilor.

7. Obligațiile principale ale achicitorului
7.1 - Achizitorulse obligă să plătească prețul către prostator în termenul conveni: de la emiterea facturii
de către acesta.
7.2 -Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în termenul de 30de zile
lucrătoare de la acceptarea facturiişi in conformitate cu dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor
din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice şi având în vedere alocațiile
bugetare.

8. Sancţiunipentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1 - În cazul în care, din vina sa exolvs:vă, Prestatorul întârzie să-şi îndeplinească obligațiile asumate
prin prezentul contract, acesta are obliaația de = plăti ca penalități o sumă echivalentă cu 0,1 % din
valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, pâna ln indeplinirea obligatiilor.
82 - În cazul în care achizitorul nv își onoretză obligațiile în termer de 30 de zile de ln expirarea
perioadei convenite, atunciacestuia îi revine oblieația de s plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o
cotă procentuală 0,1% din plata neefectuată

9. Întârzieri în îndeplinirea contractului
9.1 Prestatorul are cbligația de a îndeplini contractul în perioada înscrisăîn graficul de prestare.
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CONSILIUL GENERALAL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTIEEETEA
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FEaaaIEttraaEa aataEa9.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii con actului furrizorul nu respectă eraficu! de prestare a serviciilor,

acesta are obligația de a notifica, în tip util, achizitorul; modificarea datei/pericadelor asumate în
zraficul de prestare se face cu acordul par;ilor, pia ac: adițional
9.3 - În afara cazului în care achizitoru! este de acord u o prelungire a termerului de execuție, orice
întârziere în îndeplirirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicite. penalităţi prestatorului

16. Încetarea contractuiui
10.1. - Contractul pcate înceta:
a) prin acordul scris şi semnat al ambelor Pasi
b)prin voinţa Achizitorului şi fără intervenția instantelor judecătoreşti sau alte formalități;
c)la îndeplinirea clauzelor contractuale sau la terracu
10.2. - Partea care invocă o cauză de îrcatare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilulte
părți, cu cel puțin 15 zile înainte da data la care încetarea urmează si-şi producă efectele.
103. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între
părțile contractante
104. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de 2 denuna în mod unilateral contractul de furnizare în cel mult
30 de zile de la apariția unor circumstanţe care nu au, putut fi prevăzute la data încheierii contractului şicare conduc la modificarea. clauzelor contractuale; asfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi
contrară interesului public sau datorită rectificării bugetare prin care s-a redus fondurile băneşti alocate
de Corsiliul general al Municipiului Bucureşti.
105. În cazul prevăzut la art. 104, furnizoru' are dreptul de a pretinde numa: plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită pânla data denunțăr;i unilaterale a contractului.

11. Forța majoră
11.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate compesentă.
11.2 - Forța majoră exonerează părțile contractantede indeplinirea obligați:lor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în careaceas's acţionează
11.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendetă în perioada de acţiune s forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile celi se cuveneau pirților pănă ln apariția acesteia
11.4 - Partea contractantă care invocă forța majorăare obligația de a notica celeilalte părți, imediatşi în
mod complet, producerea acesteia şi si ia orice măsuri care îi stau ln dispoziție în vederea limitării
consecințelor.
115 - Partea contractantă care invocă “orța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de În încetare.
11.6 - Dacă forța majoră acţionează sau seestimează căi vă acţiona o perioadă maimare de6luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeila'te părți îrce-area de drept a prezentului contract, fără ca vreuna
din părți să poată pretinde celeilalte dau c-interesc

12. Soluționarea litigiilor
121 - Achizitorul și Furnizorul au convenit ca toxie neînțelegerile privind validitatea orezentului
contractsau rezultate din interpretarea, executarea oti încetarea acestuia. că fie rezolvate pecale amiabilă
de reprezentanții lor.
122 - În cazul în care nu este posib''ii rezolvarea liigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa
instanțelor judecătoreşti competente.
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

13. Limba care guvernează contractul
13.1 - Limbacare guvernează contractu! este limba română.
14. Comunicări
14.1 - (1) Orice comunicare între părţ, referitoare le indeplinirea prezentului zontract, trebuie să fie
transmisă în scris

(2)Orice document scri: trebuie înregistret tft în momentul transmite, cât şi în momentul
primirii
142 - Comunicările între părți se pot face şi prin telefcn, telegramă, telex, fax sau e-ma:l, cu condiția
confirmării în scris e primirii comunicării
15. Legea aplicabilă contractului
15.1 - Contractulva fi interpreta: conforx: legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în două exersplare, câte unul pentru fiecare
parte.

Viză C.F.

Monica COBAN

Vizat pentru legalitate,
=Bia Juridic, evidența patrimoniuluiZIMI
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