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NR.30/22. N. 2018

1. Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016, privind privind achizitiile publice, art. 31 alin. 1 si 3 si a HCGMB

nr. 596/2017 si anexa la aceasta, in legatura cu Norma interna privind modalitatea de atribuire a
contractelor intre entitatile juridice la care Municipiul Bucuresti este actionar majoritar, s-a încheiat
prezentul contract de lucrai, între:

o ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în
Bucureşti, Şos. Bucureşti — Ploieşti, nr. SB, sector 1, cod poştal 013962, telefon: 021.222.84.19,
021/224.67 89, fax: 021/224.58.62, 021.224.30.76, cod fiscal 14008314, cont
ROS7TREZI0121G335000XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată prin
Marius ALBIȘOR — Director General, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

SC COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILORSI SPATIULUI
VERDE SA, cu sediul în Bucuresti, Str. Aristide:Demetriade, nr. 2, etaj 3,birou 2, Sector1, CUI
RO37829106, Nr. Reg. Comertului J40/10238/2017, cont nr. RO8STREZ7015069XXXOI 8846 deschis
la Trezoreria Sector 1, reprezentată prin Director General - Bargau Marian-Aurelian, in calitate de

prestator, pe de alta parte.

2. Definiţii
'

2.1 < În prezentul contrăct următorii termeni vorfi interpretați astfel

o contract —reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
preţul contractului “ prețul plătibil Executântului de către achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea iritegrală şi corespunzătoare a futuror obligațiilor asumate prin contract;
lucrari- activități a căror prestare fac obiect al contractului;
produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în

anexa/anexele la prezentul contrăct şi pe care Executantul are obligația deale furniza aferent
lucrarilor executate conform contractului;

forța majoră - un eveniment maipresus de controlul parților, care nu se datorează greşelii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului 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 fiefiind 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 costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

g. zi - zi calendaristică; m - 365 dezile;
h. ALPAB- Administrația Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti
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3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural șiviceversa, acolo unde acest lucru este permis de context
3.2 Termenul “zi” sau “zile” sauorice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obligă să execute pentru achizitor lucrari amenajare peisagera a spatiului verde din
zona Ministerului de Justitie, inclusivreparatia instalatiei de irigat
42 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru lucrarile executate.
5. Valoarea contractului
5.1 Valoarea contractului: 158611.92 lei+ T.V.A., din care:
- amenajarea peisagera, 144979.92 lei + TVA
- punerein functiune sistem de irigatii, 13632 lei + TVA
6. Durata contractului : :

6.1 Durata contractului: începând cu data 22.11.2018 șipână la data de 21.12.2018.
7. Obligaţiile principale ale Executantului
7.1- Executantul se' obligă să presteze lucrarile la' standardele și sau performanțele prevăzute în
legislatia in vigoare.
7.2- Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate,şi

8. Obligațiile principale ale achizitorului
$.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze lucrarile executate, în termenul convenit;
8.2 — Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de 30 dezile de la emiterea
facturii de către acesta.
83 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, Executantulare dreptul deasista prestarea lucrarilor şi de a beneficia de reactualizarea
sumei de plată la nivelul corespunzătorzilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează
factura, Executantul va relua prestarea lucrarilor în cel maiscurt timp posibil.
9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
9.1 - În cazul în care, din vină sa exclusivă, Executantul nu reuşeşte să-şi execute obligațiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă
echivalentă cu o cotă de 0,1% pezi de întârziere din valoarea prestației neefectuate.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează.facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta art obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% pe zi de
întârziere din plata neefectuată.
93 - Nerespectarea obligațiilor esențiale asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de daune-interese,
94 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz,
furnizorul are dreptulde a pretinde numaiplata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită
pânăla data denunțării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 — Garanţia de bună execuție se poate constitui printr-un instrument de garantare, conform legii
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confirmării în scris a primirii comunicării.

22. Legea aplicabilă contractului
22.1 - Contractulva fi interpretat conform legilor din România.

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

Achizitor: Prestator:
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI S.C. COMP ANIA MUNICIPALA INTRETINEREA
SI AGREMENT BUCURESTI ARBORILORSI SPATIULUI VERDE S.A.
Director Get Director General
Marius BARGAU Marian-Aupt

URI PARCURI|AGRENENT $ /

Viză C.F.P.P. = Serviciul Financiar-Contabil,
Şef Serviciu Finaniar-Buget Consta MAN
Monica COBAN FR VW,

£,'%EA RR ha

Control Financiar Preventiv,
BIMCITUVIXTCIVizat pentru esniroi inariciar

Preventiv propriu |

Data 221-208 2 |

Vizat pentru legalitate,
Şef Birou Juridic, Evidenta Patrimoniului Consilier Juridic,

frodd Pieug A Florin Petre

ŞefBirou Achiziţii Publice Director Tehnic,
Mariana DURAN loanKU
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“Compania Mur!
Întroținerea Arbori

ipală Biroul Achizitii Publice PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTIi Spațiul Verde
ACT ADITIONAL INTRAREnr...GG

1 din data de 28.12.2018, la contractul nr. 16126/22,31-2018 7)... 2
Anu eroncat nditional la contractul de prestari servicii mai sus mentionat, între:

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Şos. Bucureşti — Ploieşti, nr.
BB, Sector1, tel. 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, cod fiscal 14008314, cont trezorerie
RO57TREZ70121G335000XXXX, reprezentată prin Dl. Marius ALBISOR — Director General, în calitate de achizitor,
pe de o parte,
si

SC COMPANIA MUNICIPALA INTRETINEREA ARBORILORSISPATIULUI VERDESA,cu sediul în Bucuresti, Str.
Aristide Demetriade, nr. 2,etaj 3, birou2, Sector1, CUI RO37829106, Nr. Reg. Comertului 140/10238/2017, cont
nr. ROBSTREZ7015069XXXOI 8846 deschis la Trezoreria Sector1, reprezentată prin DirectorGeneral - Bargau

o Marian-Aurelian, in calitate de prestator, pe de alta parte.

Art. 1. Se modifica art. 6.1, in sensul ca se prelungeste durata contractului de la data de 21.12.2018, pana la data de
01.04.2019,

Art. 2. Restul prevederilor Contractului, raman neschimbate.

Părţile au înțeles să încheie azi, 28.12.2018, prezentul Act Aditional, în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

Achizitor: Prestator:
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI S.C. COMP ANIA MUNICIPALA INTRETINEREA
SI AGREME! |CUREŞTE ARBORILORSI SPATIULUI VERDES.A.
Director Gentral= Director General
Marius ALI 1SORIX)a < usO Vizăcrpr. E N Șef Serviciu Finaniar-Buget
Director economic, Con: ta COM,
Monica COBAN

2)

a Control Financiar Preventiv,
7 Ana — Maria Dumitrascu
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Consilier Juridic,
Florin Petre

Z
Director Achiziţi Director Tehpii
Mariana DURAN £ Ioan.


