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CONTRACT DE LUCRĂRI
nr. data__/2/ 7] 27,

În temeiul Legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achi
prezentul contract de lucrări, între:

1. Părţile contractului

ie publică, s-a încheiat

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti
Sos. București — Ploiești, nr. 8B, sector1, telefon 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, cod fiscal
14008314, cont RO57TREZ70121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului București
reprezentata prin d-l. Marius ALBISOR — Director General, in calitate de ACHIZITOR,pe de o
parte

şi
S.C. TEHNOMONTAJ CONSULTING SRLcu sediul Calea Giulesti, nr. 44, sector6, Bucuresti.
înregistrata la Registrul Comerţului al Municipiului Bucureşti, sub nr. J40/5075/2005, cod fiscal
17365915, tel.: 0722216733, Cont RO38TREZO65069%014726, deschis la Trezoreria sector6,reprezentată prin Cristian SIMIONESCU - Administrator, în calitate de EXECUTANT,pe de
altă parte, prin care convin:

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:
preţul contractului- prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumateprin contract
forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează
greșelii 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 considerată forță majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
zi - zi calendaristică;
an - 365 de zile.
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3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vorinclude forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context
3.2. - Termenul "zi "sau "zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu sespecifică în mod diferit.

4. Obiectul și prețul contractului
4.1. Executantulse obligă să execute, să finalizeze lucrari de reparatii ale meselor de lucru
din Sera Ghencea administrata de A.L.P.A.B., conform ofertă emisă de către executantșiînregistrată la A.L.P.A.B, cu nr.15133/02.11.2018, în condiţiile calitative şi cantitative prevăzutede legislația şi normele tehnice în vigoare, precumşicu cerințele, condiţiile şi termenul precizateîn oferta tehnico-financiară, şi în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract si
detaliu de achizitie atribuit in SEAP.
4.2. Preţul stabilit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de
225666,50 lei +T.V.A.
Art.5 Preţul contractului rămâne ferm în lei, pe toată perioada de derulare a contractului

5. Durata contractului
5.1. Durata prezentului contracteste dela data de 12.11.2018 pânăla 31.12.2018.

6. Obligaţiile principale ale executantului
6.1. Executantul se obligă să execute lucrările contractate, decontarea făcându-se pentru lucrări
real executate, în baza situațiilor delucrăriși a proceselor verbale de recepție aferente.
6.2. Executantul va emite facturișisituații de lucrări pentru lucrările executate.
6.3. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese,
costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.
6.4. Executantul se obligă să supravegheze execuția lucrărilor, să asigure resursele umane și
materialele necesare execuției.
6.5. Executantul va executa lucrările, care fac obiectul prezentului contract, în baza ordinului de
începere emis de achizitor.
6.6. Executantul va asigura timp de 12 luni, garanția lucrărilor efectuate.
7. Obligațiile principaleale achizitorului
7.1 Achizitorul se obligă să plătească prețul către executant în termenul convenit de la emiterea
facturii de către acesta
7.2 Achizitorul se obligă să plătească facturile emise de către executant, în termenul de 30 de
zile lucrătoare de la acceptarea facturii, în conformitate cu dispozițiile referitoare la angajareacheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice şi având în
vedere alocațiile bugetare.

8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
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8.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul întârzie să-şi îndeplinească obligațiileasumate prin prezentul contract, acesta are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă
cu 0,1 % din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
obligațiilor
8.2 În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirareaperioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală 0,1% din plata neefectuată.

9. Întârzieri în îndeplinirea contractului
9.1 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţieorice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalitățiexecutantului.

10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1. Garanția de bună execuție este de 5% din valoareafără TVA a contractului, în cuantum de
11283,33 lei, pentru perioada garanție a lucrărilor.
10.2. Executantul va depune în contul de garanție deschis la Trezorerie, suma de 1128,33 lei
reprezentând 0,5% din valoarea fără TVA a contractului, iar pe parcursul îndeplinirii contractului,
autoritatea contractantă va alimenta contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele
datorate și cuvenite contractantului pânăla concurența sumeide 11283,33lei
10.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, în limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu Își execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru
executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
10.4. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție la expirarea perioadei de
garanție a lucrărilor executate pe baza procesului verbal de recepție finală.

11. Rezilierea contractului
11.1. Rezilierea prezentului contract se poate face în situația în care executantul nu și-a
îndeplinit obligațiile asumate prin prezentul contract.
112. Rezilierea prezentului contractnu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente
între părțile contractante.

12. Încetarea contractului
12.1. Contractul poate înceta:
a) prin acordul scris şi semnatal ambelor Părţi:
b) prin voința Achizitoruluișifără intervenția instanțelor judecătorești sau alte formalități;
c) la îndeplinirea clauzelor contractuale sau la termen,
12.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă
efectele.
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12.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente
între părțile contractante.
12.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de lucrări în cel
mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au pututfi 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 redus fondurile bănești alocate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti
125. În cazul prevăzut la art. 10.4, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a
contractului.

13. Forța majoră
13.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
13.2 Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioadaîn care aceasta acționează.
13.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia
13.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți,
imediat şiîn mod complet, producerea acesteia șisă ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în
vederea limitării consecințelor.
13.5 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilate părți
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
13.6 Dacă forța majoră acționează sause estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6
13.6 Dacă forța majoră acţionează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese

14. Soluţionarea litigiilor
14.1 Achizitorul şi Executantul au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului
contract sau rezultate din interpretarea, executareaori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă de reprezentanții lor.
14.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa
instanțelor judecătorești competente.

15. Limba care guvernează contractul
15.1 Limba care guverneazăcontractul este limba română.

16. Comunicări
16.1 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul
primirii
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16.2 Comunicările între părți se pot face șiprin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiția 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, câte unul pentru fiecare
parte.

Achizitor Executant
ADMINISTRAȚIA CELE RARCURI S.C. TEHNOMONTAJ CONSULTING S.R.L.
ŞI AGREMEI

Viză C.F.P.P.
Director Ec
Monica Ci

<
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