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CONJ T DE LUCRĂI

nrLESS ata [0,10ul?
1, Preambul

-

În temeiul Legii nr. 98/2016, privind afribuirea contractelor de achiziție publică. s-a
încheiat prazentul contract de lucrări între:

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucuresti

$os. București— Ploiești, nr. 8B, Sector1, tel. 021.224.56.60, fax 021 224.58.62, cod fiscal
14008314, cont trezorerie RO57TRE:::70121(5335000XXXX. deschis la T"ezoreria Municipii

București, reprezentată prin DI. Marius ALBISOR-Director General, îr calitate ce achizitor

pe de o parte

și

SC SALVIMIR EXIM SRL, cu sedi.l în București, sector 3, str. Toris nr 5, număr de
inmatriculare la Registrul Comerțul. J40/3450/1959, e-mail șalvimir9ogmail. com, cod fis

11678042, cont RO77TREZ7 7035065000533, ceschis la Trezoreria skclor 3, reprezeri
de Magda MOLDOVANU - Director. 'n calitate de prestator, pe ce altă parte.

2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii “ermeni vor îi interpretați aste
contract- prezentul contractşi toate anexele sa
achizitor

și
executant - părțile contractante

contract;
prețul contractului- preţul plățibil exacutartului decătre achizitor, în baza contracluui, pen'ru

îndeplinirea integrală și coresounzătoare a tu:uro“ obligațiilor sale. asumat2 prin contract;

amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea
forța rhajoră - reprezintă o imprej.rars de orig ne externă, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibilă și inevitabilă, care se «115 în afara controlului oricărei părți, care Nu se datorei

greșeli sau vinei acestora, și care face imposioilă executarea ș, respectiv, îndepliri

contractului; sunt considerate asemuriea evenimente războaie, revoluții, incendii, ir-undații

orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ce urmare & unei carantine embargod

enumerarea nefiind exhaustivă, ci «nunțiativă. Nu este considerat forță majoră un avenin

asemenea celor de mai sus care, “ară a crea o iposibilitate ds executare, face extrem

costisitoare executarea obligațiilor uneiadin pării

comandă soliciterescrisă din partea echizitorului

zi - zi calendaristică;
an- 365 zile.
3. Interpretare

nt acestea numite în prezentul

„er personal înregistrat la ANSPDIP cu ar. 27134
Plosca 1 SE, Sector 1, Eucure)
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3.1. - În prezentul contract, cu excepța uneiprevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma deplural și viceversa, azalo unde zcsst lucru este oermis de context.
32. -Termenul “zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se

specifică în moddiferit
4. Obiectulşipretul contractului
4.1- Executantul se obligă să executa lucrări de reparații la 17 sobe de teracotă existente în

vestiarele muncitorilor din locațiile: fiediul ParculCroului, 2 sobe Sediul Parcul lnirii, 1 soba
Sediul Parcul Carol, 3 scbe, Sediul Parcul Tineretului, 3 sobe, Sediul Parcul Herastraul nou. 4

sobe, Arhiva Toboc, Sos Petricani nr. 11 A, sector 2, 2 sobe, SIEUMT Ghencea, Drumul

Cooperativei nr. 6-12, sector 5, Buct resti, 2 sobe

42. - Achizitorul se obligă să plătaască executantului prețul convenit pentru “ndeplinirsa

contractului de lucrări de reparații le sobele de teracotă existente în locațiile amintite anterior

respectiv, înlocuire șichituire cărămizi sparte. îrlocuire cărărnizi de șamota sparte, înlocuire uși

și grătaredin fonta fisurae, racord c3s de furfis.rat probeși pur'ereîn funcţiune.

43 - Preţul convenit pentru îndepinrea contractului, respectiv prețul Iucrăriler

plătibil executantuluide către achizit>r, este de 17675 74lei + TVA. Decuntarea sie va face 32

baza situațiilor de lucrări.
5. Durata contractului
5.1. Prezentul contracteste valabil d> la datade 5(l 10.2018 până la data de 15.12 2018.

5.2. Perioada de garanție a lucrărilor este de 12 iuni dela data încheierii procesului verbal de

recepție
6. Executarea contractului
6.1. Executarea contractului începe ia data serantri lui

7. Documentele contractului
7 1. Documentele sontractului sunt: propunersa financiară;
8. Obligațiile principale ale executantului .
81. Executantul se obligă să executeşi să finalizeze lucrările de reparații la 17 sobe de

teracotă existente în vestiarele muncitorilor din locațiile: Sediul Parcul Ci'cului, 2 sobe, Sediul

Parcul Unirii, 1 scba, Sediul Parcu Carol, 3 sobe, Sediul Parcul Tineretului, 3 sobe, Seciu!

Parcul Herastraul nou, 4 sobe. Ariiva Tobcc, $3s Petricani nr. 11 A, sector 2, 2 sot
SIEUMT Shencea, Drumul Coopereiivei Nr. 7 sector5, Bucuresti, 2 sobe, în conform

cu obligațiile asumate prin prezentul contrac:
82. (1) Executantul are obligația de = executa si finaliza lucrările, precurn și de a Temele

viciile ascunse, cu atenţiași promptiiudinea suveni 4, 'n concordanță cu obligațiile asumate p'n

contract. ,
(2) Executartul are obligația ca supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă

materialele, instalațiile, echipamen'sle și toa:e celelalte obiecte necesare, fie de natcră

provizorie, fie definitive, seru'e de și pentru zonir în măsura în care 1ecesitatea asigurări:

acestora este prevăzută 'n contract sisu se poate deduce în mod rezonabil din contract.

83. Executantul este pe deplin responsabil d&ntru conformitatea, stabilitatea și sigurariia

tuturoroperațiunilor executate pe șan:ier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate,

respectarea prevederilor și a reglementărilor legii >rivind calitatea in const ucţii ,

84. (1) Executantul are obligația ce a respecta și execula dispozitiile achizitorului în pre
problemă, menționată sa. nu în con'ract, reterite le lucrare. În cazul în care executantul

er personal înregistrat la ANSPDUP cu nr. 27134
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Consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are draptul de a
ridica obiecţii, în scris. fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a exesura
dispoziţiile primite, cu excepția cazul i În care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină
dificultăți în executie care generează costuri suplimentare, atunc: aceste costuri vor fi acoperite
pe cheltuiala achizitorului
8.5. Pe parcursul execuției lucrărilor și remederi viciilor ascunse executantulare obligația

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea t.turor persoanelora cărcr prezerțăpe șani er
este autorizată și de a menține șantisrul (atât tiripcât acestaeste sub controlul său) și lucrările
(atât timp cât acestea riu sunt finelizate şi ocubate de către achizitor) în starea de ordine
necesară evitării oricărui pericol pen'nu respectivele persoane;

- de a lua toate măsurile rezorabile necesare pentru a proteja mediul pe ș în afara
șantierului și pentru a evitaorice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăți'or
publice saualtora, rezultate din poluare, zgcraol sau alți factori cenerați de metodele sale 12
lucru
86. Executantul este responsabil r eniru' mentinerea În bună stare a ILcrărilor, materialelor
echipamentelor și instalațiilor care Lrinează a f use în operă, de la data primirii comenzi de
începere a lucrării până la data semnării procasului-verbal dereceoție a lusrării.
3. Obligațiile achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să plătsască executentului prețul convenit pentru sxecuția și
finalizarea lucrărilor de reparații le csle 8 (apt) sobe de teracotă eistente în vestiarele
muncitorilor din Parcul Unirii, Parcul Carol, Parc T'neretului, Arhiva Tobo și SUMTGhencea
9.2. Achizitorul are obligația de a dune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a
convenit altfel, următoarele: amplasz mentul lucrării. liber de orice sarcină;
10. Sancţiuni pentru neîndeplinires culpabilă a obligaţiilor
10.1. În cazul În care acoizitorul nu onoreazăfacturile în termen de 60 ds zile de la expirarea
perioade: convenite, atunci acesta aro obligalia de a plăii, ca penalități, 0,1%lzi. Aceleași
penalități vor fi datorate de către executant pentru neîndeplinrea în termen a obligațiiior
contractuale.
10.2. Nerespectarea obl:gațiior asumate prin prezentul contract de cătra una dintre părți. 'n

mod culpabil, dă dreptul părții lezate e a cons cara contractul reziliat de drept sau de a cere
rezilierea contractului și cle a pretind: plata de daune-interese.
10.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată executantului, fără nici o compensație. dacă acesta din urmă de falimeni,cuconditia
ca această denunţare sănu prejudic:eze sau st afecteze dreptul la acţiune sau ăgub: ro
pentru executant. În acest caz, oxecutantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplin tă până la data denunțării unilaterale a

contractului.
-

11, Garanția de bună execuţie a contractului
, . -

11.1. Garanția de bună execuție este de 5%din valoarea fără TVA a contractului, în cuar tura
de 883.79 lei, pentru peridada garanțe a lucrărilor

, -

11.2. Executantul va depune în contul de garanție deschis la Trezoreriv, suma ce 88.34 lei

reprezentând 0,5% din valoarea fără TvA a contractului, iar pe parcursul îndeplinirii

Operator de date cu cars ster perscaal înregistrat la ANSPDUP co ar. 27134
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contractului, autoritatea contractant? va alimenta contul de disponibil prin retineri succesive dir
sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurerța surnei de 883.79lei
11.3. Achizitorul are dreptul de a e rite pretenții asupra garanţiei de bună execuţie, în limra
prejudiciuui creat, dacă executaniul nu execută, execută cu întârziere sal execută
necorespunzător obligațile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții
asupra garanţiei de bună execuție, achizitrul are obligația de a notifica acest lucru
executantului, precizând totodată obiqațiile care nuau fost respectate.
11.4. Achizitorul se obligă să restilue garanția de bună execuţie la expirarea perioadei de
garanție a lucrărilor executate pe bara procesului verbal de recepte finală
11.5. Garanția lucrărilor este distinctă de garsnţia de Lună execuție a contactului
12. Începereași execuția lucrărilo:
12.1. Executantul are obligația de a 'ncepe lucrările în timpul cel rai scurt posibil ce ia prirrirea
comenzii emise de achizitor. -

12.2. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveg”ea desfăşurarea execuţiei lucrărilor și de a
stabili corformitatea lor cu specificaț ile din anexeie la contract. Părțile cortractante au obligația
deanotifica, în scris, uria celeilalte dentita:ea rsprezentanților Ior atestați profesional pen:ru
acest scop, şi anume responsabilul istinic cu execuția din partea executantului și persoanele
desemnate, de achizitor.

(2) Executantulars obligația ze a as gura accesul repreze tantului achizitorului la locui

de muncă, în ateliere. depozite şi criunde își desfăşoară activitățile legate de îndeplinirsa
obligațiilor asumateprin contract, inclusiv pertru verificarea lucrări.or ascu1se.
12.3. (1) Executantul are obligația de a nuacoperi lucrările care davin ascunse, fără aprobarsa
achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a noti“ica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări

inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentu a fi axa Tinateși măsurate.
(3) Executantul are obligația de a dezvali orce parte sau părți de lucrare, la dispozilia

achizitorului, şi de a reface această |varte sati părt de lucrat dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitatea coresounzătoars și au fost

executate conform documentației de execuție, atunci sheltuielile privind dozvelirea si refacersa
vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
13. Finalizarea lucrărilor
13.1. Ansamblul lucrărilor sau. dacă esie cazul, crii

termen stabilit prin graficul de exec:.lie, trebJie
calculează de la data încaperi lucrărilor. _

13.2. (1) La finalizarea I.crărilor, exocutantul are obligația de a notifica în Sos achizitorului 5

sunit îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comislei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren

achizitorul va aprecia decă sunt întrunite cordițiilt pentru a convoca comisia de recepție. În

cazul in care se constată că sunt lipsuri sau deficiente, acestea vorfi notificate executantului

stabilindu-se și termenele pentru remediereși finzlizare. După constata 'ea remedierii tuturor

lipsurilor si deficienţelor, la o nouă s3icitare a executantului, achizitorul va convoca misia de

recepție.
13.3. Comisia de recepție are oblicația de
corelarea prevederilor acestuia cu documentație de

Lev personal înregistrat la ANSPDUP cu ar. 27134
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funcție de constatările făcute, achizitorulare dreptul de a aproba saudea respinge recepţia.
13.4. Recepția se poateface și pentru părți ala lucrării, distincte din punct de vedere fizic și
funcţional
13.5.Perioada de garanție acordată lucrărilor
13.51. Perioada de garanție decurge de la data recepției la terrninaree lucrărilor și până la
recepţia finală.
135.2. Psrioada de garanțiea lucrări'or estede12 luni.
1353. (1) În perioada de garanție, execurartul ara obligația, în urma dispoziției date de
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilorși altor
defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitățile prevăzute la aln. (1). pe
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt recesars datorită: utilizării de rnateriale, de instalații
sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului, sau unui viciu de conceplie.
acolo unde executantul este respor sabil de proactarea unei părți a lucrărilor: sau neglijentei
sau neînceplinirii de către executanta oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care 1

revin în baza contractului
(3) În cazul în care defecţiunile nu se dalonzază executantului, lucrările fiind executate

decătre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor vafi evaluat și plătit ca
lucrări suplimentare.
135.4. În cazul în care executantui ru execută lucrările prevăzute la clauza 133 alin.

achizitorul este îndreptățit să angajeze și plătească alte persoane care să le execute
Cheltuielile aferente acestor lucrări vorfi recuperate de către achizitor de la executant sau
reținute din sumele cuvenite acestuiri
14. Modalităţi de plată
14.1. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de i expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are oreptul ce 2 sista executarea lucrărilor sau ce a diminua
ritmul execuțieiși de a beneficia de “aactualizarea sumeideplată la nivelul corespunzătorzilei
de efectuare a plății Imediat ce acnizitorul îsi onorează restanța, executantul va relua
executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibi
14.2. Plata facturii se va face imediet după verificarea și acceptarsa situație! de plată definitive
de către achizitor. Dacă verificarea se prelungestedin diferite motive, der, în special, datorită

unor evertuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
14.3. Contractul nuva fi considerat terminat până când procasul-verbal de recepție“inală nu va

fi semnat de comisia de receptie care conirmă că lucrările au fost executate conform

contractului. Recepția finală va fi ofoctuală corform prevede-ilor lecale, după expira!

perioadei de gararțție. Piata ultimelo: sume datorate executantului pentru ucrările axecutate au

va fi condiționată ce eliberarea certif catului d? recepție finală.

15. Asigurări
151. achizitorul nu va fi responsabil pentru Aiciu” fel de daune-interese, compensații plătibile

a ocident sau prejudiciu adus uui muncitor sau altei
prin lege, În privinta sau ca urmare a unui actid i

persoane angajate de execulant, cu excepția unui accident sauprejudiciu rezultând din vina

achizitorului, a agenților sau e angajaților acestuia.
16. Forța majoră
16 1. Forţa majoră este constatată deo autoritate corrpetentă

Operator de date cu cars.cier personal înregistrat la ANSPDCP cu nr, 27134
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maBiroul Achiziţii Puslice16.2. Forţa majoră exonerează părție contractante de îndeplinirea obligaților asumate painPrezentul contract, pe toată perioade în care aceasta acționează16.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în seroada de acțiune a forței majore, dar fără3 preludicia drepturile celi se cuveneziu părților oână la apariția acesteia16.4. Partoa contractantă care invocă forta majară are obligația de a notilica celeilalte păriimediat și în mod complet, producensaaces:sia și săia orice măsuri care îi stau la dispoziție învederea limitării consecir telor.
16.5. Dacă forța majoră acționează sause stimează că va acţiona o perioada mai mare de 5luni, fiecare parte va avea dreptul tă notifice cere lalte pării încetarea d> drept a prezentuluicontract, fără ca vreunadin Părți să poată pretinde caleilalte daune-interese.
17,Încetarea contractuiui

_
Art. 17.1. Contractul poate înceta:
a) prin acordul scris și semna: al amselor Părţi,
b) prin veința Achizitoruluiși fără intrrenția in artelor judecătorești sau alte formalități,) la îndeplinirea c auzelcr contractuale sau la terenArt. 17.2. Achizitorul își rezervă drep:. | de a derunţa în mod unilateral contractul de fumizare încel mult 30 de ziie de a apariția nor circums:anțe care nu aupututfi prevăzute la daiîncheierii contractului ș care corduc la mccifoarea clauzelor contractuale, astfel îîndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public sau datorită rectificăribugetare prin care s-au retras foncurile băneșt: alocate de Consiliul General al MunicipiuluiBucurești. |Art. 17.3 În cazul prevăzut la art 17.2, furrizcrul are dreptul de a pretinde rumai platacorespunzătoare pentru partea din contract îndeplin tă până la data denunțării unilaterale acontractului

18. Soluţionarea iitigiilor
-18.1. Achizitorul și executantul vor sepune toate sforturile pentru a rezolva pe cale amiabiiă

prin tratative directe, orice neînțelecere saudiscută care se poate ivi înt-eei în cadrul sau î1legătură cu îndeplinirea contractului.
18.2. Dacă, după 15 zile dela începsrea acestcr iratative, achizitorul si executantulnu reusesc
să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să sa
soluţioneze de către instanțele judecătorești caripe'erite din România.

19. Limbacare guvernează contractul
_19.1. Limba care guvernează contrariuleste limba rorână

20. Comunicări
20. PI Orice coriunicareîntre pări. referitoare ia îndeplinirea prezentului contract, :rebuie să
fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris
momentul primirii
20.2. Comunicările între părți se pct face s

condiția confirmări în scris a primirii zornunicării
Operator de date cu carisier personal Înregistrat la ANSPDCP cu ar. 27134
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22.1 Contractul va fi interpretat conforn legilor cin Stornânia

Părțile au înțeles să încheie orezentul contract în două exemplare, câte unul pentrufiecare parte.

Achizitor lExecutant,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI
SI AGREMENT BUCURESTI
Director General
Marius AL
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i ZAT,Monica
COBatv =)E

DB viză pentru legalitate
Consilier Juridic _fetal Sdetsat-«

Biroul Achiziţii Publice
Laura EFTIMIE
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Operator de date cu car, «ter personal înregistrat la ANSPDCP cu ar. 27134
Sus Bucur:yui

—
Ploiesti 1 R9. Sector 1, Eucure)


