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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

Biroul Achizitii Publice si Investitii
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CONTRACT SUBSECVENT NR. 1/2018

la Acordul-cadru nr. 12282/12.09.2014 de furnizare material dendro-floricol, semincerși altemateriale auxiliare, necesare amenajăriiși întreţinerii spațiilor verzi

1. Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-aîncheiat prezentul contract subsecventde furnizare de produse, între:
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI și AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în

București, str. Șos. București-Ploieşti nr. 8 B. Sector 1, (telefon 021/224.67.89, fax
021/224.58.62, cod fiscal 14008314, cont trezorerie nr. RO57TREZ70121G335000XXXX
deschis la Trezoreria Sector1, reprezentată legal prin dl. Aurelian Andrei POPA — Director
General, parte contractantă denumită în continuare ACHIZITOR;și

Asocierea formata din :

S.C. GARDEN CENTER GRUPS.R.L cu sediul în Judeţul Ilfov, Str. Atomiștilornr. 127-
135, cod fiscal RO15148952; numărde înregistrare la registrul comerțului J23/614/2015;
reprezentata prin Administrator , lon OLTEANU- LIDER ASOCIERE
și
SC CRIS GARDEN SRL, cusediul în București, sector2, Str. General Berthelot nr. 57, tel
021/252.01.20, 0731.498.221, fax 021/252.01.20, număr de înregistrare la registrul
comerțului J40/6322/2003, cod fiscal RO15425816, cont ROO9TREZ7005069%xx002719,
deschis la trezoreria sector2, reprezentată de Alina Cristina DUMINICA, în calitate de
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;
achizitor șifurnizor- părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
servicii — activități șiorice obligații care revin Furnizorului prin contract;
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forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă și inevitabilă, care seaflă în afara controlului oricăreipărți, care nu se datorează
greşeli sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau
orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment
asemeneacelor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din părți;
zi- zi calendaristică;
an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepția uneiprevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include formadepluralşi viceversa, acolo undeacest lucru este permis de context
3.2 - Termenul “zi” sau "zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

4. Dispoziţii generale, temeiul de drept
4.1 - Prezentul contract subsecvent de fumizare materiale dendro-floricole, a fost încheiat ca
urmarea finalizării procedurii de achiziție publică organizată la sediul Administrației Lacuri,
Parcuri și Agrement București în data de 12.09.2014.

5. Durata contractului
5.1 - Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între data de 08.02.2018și data
de 28.02.2018.

6. Obiectulşipreţul contractului
6.1 Furnizorul se obligă săfurnizeze, pe baza de comandă, materialele de mai jos, în conformitate
cuobligațiile asumate prin prezentul contract

Semințede plante anuale — 2850 plicuri x 34,74 lei/plic = 99.009 lei, fara TVA

62 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea
contractului de furnizare
6.3 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate, plătibil
furnizorului de către achizitor,este cel din oferta adjudecată ca fiind câştigătoare.
Valoarea contractului este de 99009 lei, fara TVA.
6.4 Plata produselor livrate se face prin Ordin de Plată după primirea facturii, în funcție de
alocațiile bugetare, pe bazaprezentării următoarelor documente:

- factura completatăîn conformitate cu normele în vigoare;
- proces-verbal de recepție a produselor livrate
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65 - Achizitorul va achita furnizorului suma facturată după primirea facturii și verificarea
acesteia.
6.6 Plățile vor fi efectuateprin virament bancar în contul Furnizorului.

7. Condițiile contractului
7.1 - Achizitorul poate solicita suplimentarea sau reducerea obiectului contractuluiîn funcție de
necesități.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

1. propunerea tehnică ofertată;
2. propunerea financiară finală
3. caietul de sarcini aferent documentației de atribuire a Acordului-cadru.

9. Obligațiile principale ale Furnizorului
9.1 Furnizorul valivra materialul dendro-floricol cu respectarea condițiilor de calitate prevăzute
de standardele produselor vegetale în vigoare, iar autenticitatea specieiva fi 100%
9.2 Toate produsele livrate vor corespunde cu mostrele prezentate. Cele necorespunzătoare
vorfi refuzate la recepționareşi sevor inlocuicu altele, conform solicitării Achizitorului

10. Garanția de bună execuție
10.1 Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului fără T.V.A.,
respectiv 4950.45lei +TVA. Garanţia de bună execuție se constituie printr-un instrument de
garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări,
conform. HG nr.395/2016 sau prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile
parțiale. În acest ultim caz, suma inițiala pe care o va depune contractantul în contul deschis la
dispoziția autorității va fi de 0.5% din prețul contractului. Contractantul are obligația de a
constitui garanția de bună execuție în condițiile de mai sus cel mai târziu în termende 10 zile
lucrătoare de la data semnării contractului, sub sancţiunea rezilierii acestuia. Autoritatea
contractantăva elibera/restitui garanția de bună execuție conform HG nr. 395/2016.

11. Obligațiile principale ale achizitorului
11.1 - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru produsele
livrate
11.2 Achizitorul se obligă:

a) să recepționeze produsele livrate conform comenzilor emise;
b) să plătească prețul către Furnizor, în funcție de alocațiile bugetare;
6) să pună la dispoziția Furnizorului orice facilități sau informații pe care acesta le-a

cerut în propunerea tehnicășipe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reușește să-și îndeplinească
obligațiile asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca
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penalități, o sumă în cuantum de 0.06% din valoarea obligaţiei neexecutate pentru fiecarezi de
întârziere.
12.2 În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligațiile de plată, atunci acesta va plăti
penalități în cuantum de 0,06% din valoarea obligaţiei neexecutate pentru fiecare zi de
întârziere.
12.3 Dacă Achizitorul nu plătește facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
prevăzute la punctul 10.2 lit. b), Furnizorul are dreptulde a sista prestarea serviciilor şide a
beneficia de reactualizarea sumeide plată la nivelul corespunzător zileideefectuare a plății. În
cazul în care Achizitorul va plăti factura, Furnizorul va putea relua prestarea serviciilor în cel
maiscurt timp posibil

13. Alte responsabilități ale Furnizorului
13.1 - Materialul dendrologic si celelalte materiale necesare spatiilor verzi vor fi însoțite de
certificatele de calitate și declarații de conformitate.

14. Recepție șiverificări
14.1 Achizitorul, prin serviciul de specialitate sau personal numit, are dreptul, fără a informa
Furnizorul, de a verifica modul de depozitare a produselor ce urmeazăa fi livrate.

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1 - (1) Furnizorul va începe livrarea produselor în funcție de comenzile primite de la
Achizitor.
15.2 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de furnizare în
cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale, astfel încât
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public sau datorită rectificării
bugetare prin care s-au pierdut fondurile bănești alocate de Consiliul General al Municipiului
București
15.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, printr-o
notificare scrisă adresată Furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă
faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la
acțiune sau despăgubire pentru executant
15.4 În cazurile prevăzute la art. 15.2 și 15.3, Furnizorul are dreptul dea pretinde numaiplata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a
contractului.
15.5 În situația în care una din părți nuîși îndeplinește obligațiile, prezentul contract încetează
de plin drept la data comunicării de către partea interesată, a declarației de reziliere, fără a fi

necesară punerea în întârziere ș fără nicio altă formalitate.
15.6 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă graficul de furnizare,
acesta are obligația dea notifica acest lucru, în timp util, achizitorul.
15.7 Denunțarea prezentului contract, în alte cazuri, decât cele prevăzuteîn contract, se poate
face decătre partea interesată cu respectarea unuipreaviz de minim 15 zile calendaristice.
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16. Ajustarea prețului contractului
16.1 În condițiile în care cursul valutar stabilit de BNR va depășii pragul de 1 EURO = 49
RON, autoritatea contractanta poate accepta propunerea celeilalte părți contractante de
modificare a clauzelor contractuale, pentru restul rămas de furnizat, prin ajustarea prețului
contractului cu următoarea formula:

PVA= PVOxN
N = CVN/ CVO;
CVO= cursulvalutar BNR la data ofertei;
CVN=cursul valutar BNR la data încheierii contractului subsecvent;
PVO = Preţ (Valoare) contract subsecvent în preturi la data ofertei;
PVA= Pret (Valoare) contract subsecvent actualizat;

17. Forţa majoră
17.1 Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.2. Îndeplinirea prezentului contractva fi suspendată pe perioada de acţiuneaforței majore,
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
17.3 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți,
imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la
dispoziție în vederea limitării consecințelor.
17.4 Dacă forța majoră acționează sauseestimează că va acționa o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. Încetarea contractului
18.1 Contractul poateînceta:
a) prin acordul scris și semnat al ambelorPărţi:
b) prin voința Achizitorului șifără intervenția instanțelor judecătorești sau alte formalități:
c) la îndeplinirea clauzelor contractuale sau la termen,
18.2 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de furnizare în cel
mult 30 de zile dela apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzutela data încheierii
contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale, astfel încât îndeplinirea
contractului respectiv arfi contrară interesului public sau datorită rectificării bugetareprin care
s-au retras fondurile bănești alocate de Consiliul General al Municipiului Bucureş
18.3 În cazul prevăzut la art. 172, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a
contractului.
19. Soluționarea litigiilor
19.1 Achizitorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea prezentului contract.
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19.2 Dacă achizitorul și Furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență
contractuală, fiecare poate solicita ca litigiul să se soluţionezede către instanțele judecătorești
competente din România
20. Comunicări
20.1 (1) Orice comunicareîntre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisăîn scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şiîn
momentul primirii
20.2 Comunicările între părți se pot face șiprin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiția confirmării în scris a primirii comunicării

Q 21. Limba care guvernează contractul
21.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
22. Legea aplicabilă contractului
22.1 - Contractul vafi interpretat conform legilor din România.

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

FURNIZOR,
Asocierea formată din:
Lider Asociere,
SC Garden Center Grup SRL
Administrator,
lon OLTEANU

ACHIZITOR,

ȘIAsociat,
SC Cris Garden SRL

Vizat pentry legaţitate, Reprezentarit legal,
C.J. Cristifa Nicfeta SANDU Alina Cristina DUMINICĂ
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