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CONTRACT DESIIdata
ARI SERVICII

2/14) 2/X1. Preambul

-

În temeiul Legii nr. 98/2016 Privind atrib_irea contracte or deîncheiat prezentul contract de prestsri servicii, între:
ADMINISTRAŢIA LACURI, FARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediu 'n

Bucureşti, Şos. Bucureşii — Ploieşti nr. 8B, Sec:or 1, tel. 021 67.80, fax 021/224.586God fiscal 14008314, cont trazoreri: HOS7TRIE; "0121G355000XXXX, 1eprezenie lă prin Lil,Marius ALBISOR — Director Gen, În calitate cle achizitor, pe deoparte

achiziţie publică, s a

şi

SC MAV ELECTRIC EXIM SRL, cu sedul i Bucuresti, Sector2, B-aul Carol, nret. 3, ap. 22, tel, 0756160428, fax (1:18 1713 “uriăr de înmatriculare J40/610/2005, citfiscal RO17430304, cont ROB6TF Z7025( 69009939, deschis la Trezorera sector 2?reprezentată de Neculai PETCU, în calitate ce restator, pede ată parte,2. Defin
2.1 -În prezentul contract următorii ter meni vorfi irerpretați astfel
contract — prezentul contract şi toat» anexe asi o.

achizitor şi prestator - părţile cu“ tractarite,contract;

preţul contractului- preţul plătibil “urnizorului de să:re achizitor. în baza contractului, pentruindeplinirea integrală şi corespunzăt ars a tuturor abligaţiilor asumate prin contrac:;

A cum sunt acestea numite ir, prezentul

servicii - servicii aferente contraciului
majoră - reprezintă o împrejurare de o'iinerent şi înevitaili, care sacă În afera controlului oricărei păi, care nu se Caroreszagreşelii sau vinei acestora, şi car» face imposibilă execularea şi, respectiv, în pl IEcontractului; sunt considorate asemt: ea even nerie: războaie, revoluți, Incandii, nun IIseorice alte catastrofe naturale, restricții apănu A urmere a unei Carantine, emi ADEenumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este consideret forţă aloraat "=asemenea celor de mai sus care, tără a c'ea a imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obligaţiilor unsiadin [>

zi - zi calendaristică;

Ii externă cu caracter extraordinar, absolut

an - 365 de zile
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(ONSILIUI. GENERAL Al MUNICIPIULUI BUCUREȘTIADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTIaeaBiroul Achiz'iiP3. Interpretare
31 - În prezentul contract, cuexcer ţia unei preveinclude forma de plural Şi vice versa. acolo urile:3.2 - Termenul "zi'sau "zile" sau orice referire |:specifică în mod d ferit+ Obiectulşi prețul contractului4.1. - Prestatorul se obligă să asigur servicii de “verificare periodica Prize de pamant si emiterebuletine PRAM pentru 75 bucati şi "'ontarea&11) prize nci, corformar exa la cnazentu. iar
achizitorul se obligă să p tească pruțul convenit4.2. - Valoarea contractu'ui este 2995) lei + TVA,%. Durata contractului
5.1. - Prezentul contract '»ste valabil ds la det: "1.2013, pără la 21.12.20185. Obligațiile principale ale proste:crului ale servicii6.1. - Prestatorul se obligă să asigu”s servicii de verificare periodica 76 ds Prize de pamani, imontarea a 10 prize noi, conform no“rativelor in yoare, sisa emita buleline de Varilicare.
5.2. -Prestatorul se obligă să emită facturi pentr. ser/iciile prestate.83. - Prostatorul are obligaţia de a caranta că Surviciile prestate în baze contractului surr. ce
bună calitate,
7. Obligaţiite Principale ale achizit;. "ului7.1. - Achizitorul se obligă să achte facturi e “mise, în termen de max 30 zile de ia
înregistre facturii la sediul său.
7.2. - Dacă achizitorul nu onorează l:icturile în leren de 3 de zile de la expiraraa perioadeiconvenite, atunci prestatorul are dreptul de a si Presiarea servicilor. Imediat după eachizitorul îşi onorsază obligețiile, prestatorul va sla Prestarea serviciilor în csl rrai scurttir. pposibi.
7.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica ime:reclamaţie ce apare în legăturăcu serviciile re: ete

:
74. - La primirea unei astfel de noli'cări, prestatorul are obligaţie de a riispunde achizitoruluiîn termen de 30 de zile despre rmo:iul în care se poate rezolva situația apărută, fără costurisuplimentare pentru achizitor.

54. Sanpţiuni pentru neîndeplinirsa “ulpabilă obligaţiilor
MN -şi îndeplines

8.1. - În cazul În care, din vina sa excIsivă prestatorul de servicii Întârzio să-şi ineepin Aobligaţile asumate prin prezentul ccniract, ace bligaţia dea Senei dnlaechivalentă cu 0,1 % din valoare: contractul pentru fiscare z de
întă

”

îi

linirea obligațiilor.
& n

FI
aa în cazul îne achizitorul r :. îşi ororeazăi ciigațile iadoa sii eapenaltiexpirarea perioadei convenite, aturci acestuia“revine Eata le a plăti,sumă echivalentă cu o cată procent 18 0,1%din platae de călra:unardintre:părț În8.3. - Nerespectarea obligațiilor as: riate prin prozerttul contr

tul reziliat de drept sau de amod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contract
:solicita rezilierea contrac:ului şi de a pretindeplata de daune-interese

tractului
- BE a prestare în cal

Şfler rezervă dreptul ce a denurţa în mod unilateral corTEIn închalarii
BI mă

la apariţia unor circumstanțe care nu au putut fi prevăz
*'.Ploie

33, Sector 1, Buzurest!nt

1 contrare, cuvintele la forma si1gular orlucru este cermis de context21 reprezintă zile calerdaristice dacă nuse

“al prestatonului, în scris, orice Flângere sau

Oparator de date cn caitru lor,
Cod F:



CONSILIUI. GENERAL, A MUNICIPIULUI BUCUREȘTIADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREST)EEtteBiroJl Achiz:tii Publice si Investitiicontractului şi care conduc la modificarea cl izălor contractuale, astiel încât îndeplinireacontractului respectiv ar[i contrarăie esului pub. "ectificării ougetare prin care
s-au pierdut fondu“ile băneşti alocat ie Consiliu zipiului Bucureşt.9.2 - În cazul prevăzut la art 9.1, pi "arvicii are dreptul de a pratinde numai platacorespunzătoare pentru partea din Pllnită pânăla sata deaunțării an laterate a
contractului.
9.3. - Achizitorul îşi rezervă dreptul i 3 denJr;a unilateral ciadresată prestatorului. fără noi o cc 'hpensațieCa această denunţare sănuprojucii: eze sau afecteze dreptu la acţiune sau despăgubirepentru prestator. În acest caz, prestat “we dreptul de a Prstinde numai placorespunzătoare pentru partea din ontract îndeplinită până la Jata desunțării ar laterale a
contractului
9.4. - Prezentul contrast încetează dle: drept lanotificare în vederea încheierii uni act adiţi395/2016.
10. Forţa majoră
10.1- Forţa majoră este sonstatată de o autor:tate Gornpeterită10.2 - Forța majoră exolerează părțile contractanta de îndeplinirea obligațiilor zsumatePrezentul contract, pe toată perioad: “n care a: a acţionează10.3 - Îndeplinirea conlractului va fi usoendată

i
a prejudicia drepturile celi se CUVeneAu părţilor pânăla apariţia acesteia.10.4 - Partea contractantă care invocă forţa rmajo'ă are obligaţia de a notifica celeilalte părțiimediat şi în mod Complet, producers acesișia Şi săia orice măsuri care ii stau la Cispoziţie învederea limitării consecirţelor10.5 - Partea con'ractantă care Învacă fojÎncetarea cauzei acesteia în Fnaximi m 15 zile:10.8 - Dacă forţa rajoră acţianează sause ş că va acţiona o perioadă mai riare de 6luni, fiecare parte va avea dreptul «i notifice ilalte părți încetarea de drept a prezentuluicontract, fără ca vreuna din Părți să netă pretinde celeilalte daune-interese.11. Soluţionarea litigiilor
11.1 - Achizitorul şi Prestatorul vor apune tos
prin tratative directe,orice neînţelec sresau dis
legătură cu îndeplinireaContractului
11.2 - Dacă, după15 zile dela începierda acisă rezolve în mod amiaoil o diverco“ţă cortreciui
soluţioneze de către instanțele de judecată cam
12. Limba care guvernează coniraclul
12.1 - Limba care guvernează contractulesta 'ir

3. Comunicări RE ,
&n - (1) Orice comunicare “ntre părți, refer tar? la îndeplinirea prezentului con:e n

Ă cât şi în
= (2) orice document scris trebuie înregist'at atât în momentul transrnite-ii, cât şi

momentul primirii

tractul. pritr-o notficarescrisăă acesta din urmă

i de 31.12. 201 dacănus-a efectuat rc oal în conformtate cu srevederila H.G

a are obligaţia de a notifica Gulsilalte părți

orturile pentru a rezclva pe cae amiabilă
ă care se poale ivi între ei în cadrul sau În

ative, Achizitorulşi Frestatorul nu reuşasc
ă, fiecare poate solicita ca cisputa să se

inte material de la sediul achizi'crului

română.

trebue

CP cu nr, 27134
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CONSILIUI. GENERAL AL MUNICIPIU REȘTIADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCUREŞTIOa „EEENERELU

“MaaraElaEaaEBiroul Achiz tii Fcblcesi Investitii13.2 - Comunicările între părțise pot face şi prin lslefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cucondiția confirmării în scris a primirii zornunicării14. Legea aplicabilă contractului
14.1 - Contractul vafi interpretat corform legilor clin România

Păriile au înțeles să încheie prszentulfiecare parte. Iract În două sxersplere. câteunul pentu

Achizitor
Prestator,ADMINISTRATIA LACURI, PARCU?I SC MAV ELECTRIC EXIM SRL.SI AGREMENT BUCURESTI

Marius ALBISOR 2
Director, d |J

Monica COBAN
Viză C.F.P.,

Mariana Duran
Birould Publice
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Achizitor
Prestator,ADVINISTRATIA LACURI, FARGURI SG MAV ELECTRIC EXIM SRL,

SI AGREMENT: UREȘTT” ,Marius ALBISOI AZ :
Director (3eneralDirectorGe eral!! Ă

Monica COBANOv CFP,
Director economi

Mariana Duran
Sef Birou=AL.

1-5 personal în epistrat In ANSPDCP cu ur. 27 34Ea Bote,

nr
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