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CONTRACT XECUȚIE DE, LUCRĂRI
nr DEVIE tota 13ZTII Zu

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

HCGMBnr. 596/2017 si anexala 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 contractde lucrai, între:

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI,cusediul in Bucuresti,
Sos. Bucuresti — Ploiesti, nr. 8B, sector 1, telefon 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, cod fiscal
14008314, cont trezorerie ROS7TREZ70121G335000XXXX, reprezentata prin d-l. Marius
ALBISOR — Director General, in calitate de ACHIZITOR,pe de o parte

şi
S.C. COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A., cu sediul in
Bucureşti, Sector 1, Str. Aristide Demetriade nr. 2, etajul 2, Birou nr. 21, RC J40/10321/2017, e-mail
office(Qcmipb.ro, CUI RO 37832144, cont RO28TREZ7015069xxx018805, deschis la Trezoreria
sector1, reprezentata de dl. Adrian CORBU- Director General, in calitate de PRESTATOR,pe
de alta parte.

2. Definiții
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:
contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
achizitor şi prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numiteîn prezentul contract;
preţul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, 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. Nueste 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;
zi -zi calendaristică;
an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural șivice versa, acolo unde acest 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. Obiectulşi prețul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să elaborareze PT, DTAC, DDEpentru lucrari de reparatii si modernizare a
sistemului de iluminat public în Parcul Regele Mihai (fost Herastrau), prin utilizarea aparatelor de
iluminat cu tehnologie LED,in coordonare cu realizarea sistemului de supraveghere video, in baza
indicatorilor tehnico-economici aprobati aprobați prin HCGMB nr.756/22.11.2018, conform DALI,
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precum şi să execute,să finalizeze și să remedieze orice defecte ale lucrărilor ce le va executa
conform proiect si conform clauzelor din prezentul contract.
4.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este
de 43.613.314,17 lei, fară TVA,din care 459.360,00 fară TVApentru faza de proiectare (PT, DTAC,
DDE) conform ofertei.
5. Durata contractului
5.1. - Durata prezentului contract estedela data de 17.12.2018 şi pană la data de 30.08.2019.
6. Protecţia patrimoniului cultural naţional

6.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută
a achizitorului.
6.2. Executantul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte
persoane să nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 6.1, iar imediat după
descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înştiința achizitorul despre această descoperire și de a îndeplini
dispozițiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții
executantul suferă întârzierişi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adăuga la preţul contractului.
6.3. Achizitorulare obligația, de îndată ce a luat cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza
6.1, de a înştiința în acest sens organele de poliție şi comisia monumentelor istorice.

7, Garanţia de bună execuție a contractului
17.1. Garanţia de bună execuție vafi de 5% din valoarea fără TVA a contractuluide lucrări.
72. Modulde constituire a garanţiei de bună execuție: garanția de bună execuție a contractuluise constituie
printr-un instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau prin rețineri
succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest caz contractantul are obligația de a deschide un
cont la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent
în administrarea acestuia un contde disponibil distinct la dispoziţia autorității contractante.

Executantul are obligația de a constitui garanția de bună execuţie în termende5zile de la semnarea
contractului. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie săfie mai
mică de 0,5% din preţul contractului fără TVA, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului. Pe
parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin
reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumeistabilite drept
garanţie de bunăexecuție.

Autoritatea contractantă va înştiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre
destinația lui. Din contulde disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse
plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei
Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoareacăreia
este constituită garanția de bună execuție, în situația prevăzută la art. 40, alin. (8) din HG 395/2016.Contul
astfel deschiseste purtător de dobândăîn favoarea contractantului.
7.3. Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera /restitui 70% din valoarea garanţiei de bună execuție
aferentă contractului, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea
lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ci, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.
Restul de 30% din valoarea garanţiei de bună execuție, la expirarea duratei de garanție a lucrărilor executate,
pe baza procesului verbal de recepție finală.
74. Achizitorul are dreptulde a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, în limita prejudiciului creat,
dacă prestatorul nuîşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând
totodată obligațiile care nu au fost respectate.
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pretenții asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului,
precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

8. Responsabilităţile executantului
8.1.(1) Executantul are obligația de a întocmişi a prezenta achizitorului proiectul tehnico-economic al
lucrării, înainte de începerea execuţiei, în forma solicitată în Solicitarea de ofertă şi de a finaliza lucrările,
precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenția şi promptitudinea cuvenite, în concordanță cu obligațiile
asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute în contract. Proiectul vafi verificat de
verificatori tehnici atestați conform legislației în vigoare şi va fi înaintat pentru studiu şi avizare Comisiei
Tehnico-Economice a PMB.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele,
utilajele.
82. Executantul are obligația de a prezenta achizitorului spre aprobare, înainte de începerea execuției
lucrării, graficul de plăți necesar pentru execuția lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.
83.(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranța tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilorși a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de acesta în
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, precumşi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligația de a punela dispoziţie achizitorului, la termenele precizate în anexele la
contract, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele,
Verificările calculelor șiorice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt
cerute de achizitor.
8.4. Executantul are obligația de a respecta şi de a executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă
menționată sau nemenţionată în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că
dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptulde a ridica obiecţii în scris, fără
ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispoziţiile primite, cu excepția cazului în care
acestea contravin prevederilor legale.
12.5.(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor,
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelorşi resurselor umane necesare
În vederea îndeplinirii responsabilități respective.

(2)În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroareîn poziţia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricăreipărția lucrărilor, executantul are obligația să rectifice eroarea constatată, pe cheltuiala
sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către
proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant executantul are obligația de a proteja şide a păstra
cugrijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
8.6. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedieri viciilor ascunse executantul are obligaţia:
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe şantier este autorizată și
de a menţine șantierul (atâta timpcât acesta este subcontrolul său) şi lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt
finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui pericol pentru
respectivele persoane;
b) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a
evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultat din poluare,
zgomot sau alţi factori generați de metodele sale de lucru.
8.7. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor și utilajelor care
urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării
procesului-verbal de recepție a acesteia.
8.8.(1) Pe parcursul execuției lucrărilor şi al remedieriviciilor ascunse executantulare obligaţia, în măsura
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permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor:
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care deservesc
proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(Q)Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acţiunilor în justiție, daunelor-
interese, costurilor, taxelorşi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația
prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
8.9.(1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau
sunt pe trascul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al
oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita
și va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din
deplasarea materialelor, utilajelor, sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care
este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazulîn care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau
care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, utilajelor, sau altora asemenea,
exccutantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea
respectivelor poduri sau drumuri.
8.10.(1) Pe parcursul execuției lucrării executantul are obligați
a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;
b) de a depozita saude a retrage orice utilaje, echipamente, surplus de materiale;
c) de a adunași de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care
mu mai sunt necesare.
8.11. Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale împrejmuirii, ivite
într-un interval de minim 3 ani de la recepţia lucrării.
8.12. Executantul are obligația ca la executarea oricăror lucrări sau prestari de servicii cu persoane sau
utilaje proprii să întocmească un tabel nominal cu persoanele respective.
8.13. Reguli referitoare la condițiile de muncă, de protecția muncii şi protecția mediului:
Se vor respecta următoarele:
Legea nr.319/2006 privind protecția muncii; NGPM şi NSSM 101/2002;
8.14. Cerințe de protecția mediului asociate aspectelor de mediu potențiale:
“Impactul asupra mediului a produsului /lucrării /serviciului care urmează să se achiziționeze: deşeuri
generate, substanțe chimice folosite, nivel de zgomot /vibrații, posibilitatea poluării solului, subsolului,
apelor de suprafață, etc.
-Toate deşeurile generate în legătură cu activitățile care implică realizarea lucrării, vor fi colectate selectiv în
vederea valorificării sau eliminării controlate. Sunt interzise evacuarea /descărcarea abandonarea oricăror
materiale, substanțe, deşeuri în /pe ape, sol, subsol, aer în mod necontrolat (adică amplasamente și/sau
metode neautorizate).
Se vor respecta: HG 856/2002 privind evidența gestiunii deşeurilor, OUG 195/2005 privind protecţia
mediului, aprobată cu modificările din Legea 265 /29.06.2006, HG 1132/2008 privind regimul bateriilor sau
acumulatoarelor cu substanţe periculoase, OQUG 211/2011 privind regimul deşeurilor, HG 1037/2010 privind
gestiunea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi HG 621/2005 privind ambalajele şi deşeurile
de ambalaje modificată şi completată ulterior.

9. Responsabilitățile achizitorului
9.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile şi avizele necesare în
vederea executării lucrărilor.
92.(1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziţie executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel,
următoarele:
ajamplasamentul lucrării liber deorice sarcină;
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b)suprafețele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de șantier;
c)cliile de acces rutier;
9.3. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referință, a căilor de
circulație şi a limitelor terenului pus la dispoziție executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de
nivel în imediata apropiere a terenului.
9.4. Achizitorul are obligația de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la
notificarea executantului.
9.5. Achizitoruleste pe deplin responsabil de exactitatea documentelorşia oricăroralte informații furnizate
executantului, precum și de dispozițiile şi livrările sale.

10. Începerea şi execuţia lucrărilor
10.1.(1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului în acest sens din partea achizitorului.

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului și Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice,
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

(3) Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, executantul nu respectă graficul de execuție acesta are
obligația de a notifica acest lucru în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadei de execuţie asumate
în graficul de execuție se face cu acordul ambelor părţi prin act adițional

(4) Cu excepția prevederilor clauzei 17 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o
prelungire conform clauzei 10.1.(3), o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a
solicita penalități executantului, potrivit clauzei 19.
10.2.(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție şi să fie terminate la data
stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuție se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie
de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazulîn care, după opinia achizitorului, pe parcurs
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului
executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.
Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi
îndeplinește îndatoririle prevăzute la clauza 10.1 alin.2, achizitorul este îndreptățit să îi fixeze executantului
un termen până la care activitatea să intre în normal șisă îl avertizeze că, în cazul neconformării, la
expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
10.3.(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificațiile cuprinse în anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, şi
anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea executantului sau, dacăeste cazul, a altei persoane
fizice sau juridice, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în
ateliere, depozite și oriunde îşi desfăşoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
10.4.(1) Materialele trebuiesă fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție; verificările și testările
materialelor folosite la execuția lucrărilor, precum și condițiile de trecerea recepţiei provizorii şi a recepției
finale (calitative) suntdescrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligația să asigure instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru
Verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente
acestora, revine executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în
operă vor fi suportate de executant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar achizitorul va suporta aceste
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cheltuieli.
10.5.(1) Executantulare obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv
fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(5) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți din lucrare, la dispoziția achizitorului, şi
de a reface această parte sau aceste părți din lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazulîn care se constată că lucrările sunt decalitate corespunzătoare şiau fost executate conform
documentației de execuție, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar
în caz contrar, de către executant.

11. Întârziereaşisistarea lucrărilor
11.1. În cazul în care:
a) volumulsau natura lucrărilor neprevăzute;
b) condițiile climaterice extrem de nefavorabile;
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea
contractului de către acesta îl îndreptățesc pe executant să solicite prelungirea termenului de execuție a
lucrărilor sau a oricărei părți din acestea, prin consultare, părțile vorstabili:
() orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

12. Finalizarea lucrărilor
12.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea, prevăzutsă fie finalizat într-un
termenstabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit de părți, termen care se
calculează dela data începerii lucrărilor.
12.2.(1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului că sunt
îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilorde lucrări executate confirmate şiaconstatărilor efectuate pe teren achizitorul va
aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că
sunt lipsuri sau deficiențe acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere
şi finalizare. După constatarea remedieri tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.
123. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederiloracestuia cu documentația de execuție şi cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările
făcute achizitorul are dreptul de a aprobasau de a respinge recepţia.
12.1. Revepțiu se poute face şi pentru părți din lucrare, distincte dia purict de vedere fizic şi funcțional.
12,5. Achizitorul are dreptulde a verifica modulde execuţie a lucrărilor pentruastabili conformitatea lor cu
propunerea tehnicăşi din caietul de sarcini.
12.6. Verificările vor fi executate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligația dea notifica în scris executantului, identitatea reprezentanților săi împuterniciţi pentru acest scop.

13. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
13.1. Perioada de garanție este de minim 36 luni şi decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe
ansamblu până la recepţia finală.
13.2,(1) În perioada de garanție executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa
toate lucrările de remediere a viciilor șialtor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.1, pe cheltuială proprie, în
cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizării de materiale, de utilaje sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
b) unuiviciu de concepție, acolo unde executantuleste responsabil de proiectarea unei părți din lucrări;
) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi
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revin în baza contractului.
133. În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 13.2 alin.1, achizitorul este
îndreptățit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări
vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele cuvenite acestuia.

14. Modalităţi de plată
14.1.Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de maxim 30 de zile de la primirea
facturii cu ordin de plată,Plata proiectării se face numai după avizarea proiectului tehnico-economic în CTE
PMB.
14.2.(1) Plăţile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor
executate conform proiectului tehnico-economic avizat în CTE a PMB. Lucrările executate trebuie să fie
dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapidăşisigură a lor.

(2) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea şi
garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră de către achizitor ca recepție a lucrărilor
executate.
14.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de
către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare a unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt înlitigiu va fi plătită imediat.
14.4, Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nuva fi semnat de
comisia de recepție. Procesele-verbale de recepție finală pot fi întocmite şi pentru părți din lucrare, dacă
acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. Recepția finală va fi efectuată conform
prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru
lucrările executate nu va fi condiționată de eliberarea procesului verbal de recepție finală.

15. Actualizarea preţului contractului
15.1. Preţul contractului este exprimatîn lei, este ferm, nu se ajustează şi nu se actualizează.

16.Asigurări
16.1.(1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să te
recepționeze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare.Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportată de către executant din capitolul "Clieltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate
persoanele angajate deci. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițele de
asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege,
în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant, cu excepția accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agenților sau a
angajaților acestora.

17. Amendamente
17.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractuluiprin act adițional numaiîn cazul apariţiei unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului.
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18. Subcontractanţi
18.1.Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleaşi condiții în
care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2,(DExecutantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanții desemnați.

(O)Lista subcontractanților cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele încheiate
cu aceștia se constituie în anexe la contract.
18.3.(1)Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2)Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care îndeplineşte partea sa
din contract.

(S)Executantul are dreptulde a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceştia nu îndeplinesc
Partea lor din contract.
18.4.Executantul poate schimbaoricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractuluişi va fi notificată achizitorului.

19. Penalităţi, daune-interese
20.1.În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate
prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală aplicată la valorealucrărilor în întârziere, din prețul contractului. Nivelul
penalitățiloreste de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere pânăla îndeplinirea obligațiilor.
20.2.În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite art.18.1, executantul are dreptul de a calcula, ca penalități, o cotă procentuală aplicată la valoarea
facturii în întârziere. Nivelul penalităților este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
obligaţiilor.

21.Rezilierea contractului
21.1.(1)Prezentul contract încetează de plin drept, fără a maifi necesară intervenția instanței judecătoreşti, în
următoarele cazu
-oricare dintre părținu îşi execută una din obligaţiile esențiale aferente contractului:
“îşi încalcă vreuna din obligațiile sale, dupăceafost avertizată de cealată parte printr-o notificarescrisă, că
o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract;

(2)Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica în scris
cclellalre părți cucel puțin / zile inainte de data la care încetarea urmează să-și producăefectele.

(S)Rezilierea prezentului contract nu va aveanici unefect asupra obligațiilor deja scadente între părți.
(4)Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil, a cauzat încetarea

contractului,
21.2.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrăriîn cel mult 30 de zile de la
apariția unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractuluişi care conduc la
modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului
public.
21.3.În cazul prevăzut la clauza 24.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

22. Forţa majoră
22.1.Forţa majoră este constatată deo autoritate competentă.
2.2.Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumateprin prezentul contract,
pe toată perioada în care acţionează aceasta.
225.3 Îndeplinirea contractuluiva fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părților pânăla apariția acesteia.
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22.4.Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediatşi în mod
complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării
consecințelor.
22.5.Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 9 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna
dintre părți să poată pretinde celeilalte daunc-interese.

23. Soluţionarea litigiilor
23.1.Achizitorul şi executantul vor face 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
contractului.
23.2.Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi executantul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către
instanțele judecătoreşti din România.

24. Limbacare guvernează contractul
24.1.Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări
25.1.(1)Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă
în scris

(2)Orice documentscris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
25.2.Comunicările dintre părți se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului
26.1.Contractul vafi interpretat conform legilor din România.
Acest contracta fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT
X URI, PARCURI SC COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT

n) Et
e

N Nara 33
Viză CEP.P., RS Director General Adjunct5L-Director econbrhie,/|ZAT Iuliana PANZARU & T

Monica CO) Meen fas—ulbn5 cra IM Directia Economica
TRUHRONC MIHAI

Serviciu Juridic„e=Dii Tehnica si Investitii
MirceaDIMAZn aptofiamlps cu Rwww.alpab.ro ,

Tel 02 2345860, Fax: 02124 58.2 66/131208

LIC

BUCURESTI

S.A

PI VIZA

PENTRU

CONTROL

FINANCIAR

PREVENTIV

EoMPa|

IA

MUNICIPALA

ILUMINAT

7Operator de date cu caracter personal înregistrat.
$os. Bucureşti — Ploieşti, ar. SB, Sector |.

Cod Fizeal: 14008314



a ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Serviciul Achizitii Publice

ACT ADITIONAL Nr.1
la Contractul de Executie de Lucrari nr.17193/17.12.2018

S-a incheiat prezentul Act Aditional la Contractul de Executie de Lucrari nr.17193/17.12.2018 intre :

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti,
Sos.Bucuresti-Ploiesti, Nr. 8B, Sector 1, Telefon:021/224.67.89, Fax:021/224.58.62, email: oflice(Qalpab.ro
Cod Unic Identificare: 14008314, Cont Trezorerie: ROS7TREZ70121G335000XXXX, deschis la Trezoreria
Statului-Sector 1, legal reprezentata prin DI. Marius ALBISOR — Director General, in calitate de
Achizitor,pe de o parte,

si
COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTIS.A., cu sediul in Bucuresti,

Str.Aristide Demetriade, Nr.2, Etaj 2, Birou Nr2l, Sector 1, email:officecmipb.ro,
Nr.Inreg.Reg.Com.:J40/10321/2017, Cod Identificare Fiscala: RO37832144, Atribut Fiscal: RO, Cont
Trezorerie: RO28TREZ7015069XXX018805, deschis la Trezoreria Statului-Sector 1, avand adresa de
corespondenta in Sos.Odaii, Nr.253-259, Sector |, Bucuresti, legal reprezentata prin DI. Adrian
NICOLAIDE- Director General, in calitate de Executant, pe de alta parte,prin care convin:

Art1. Se modifica prevederile art.5.1., dupa cum urmeaza: “Durata prezentului contract este de la data
de 17.12.2018 si pana la data de 30.08.2020.

Art:2.Restul prevederilor Contractului raman neschimbate.
Achizitor, Executant,

COMPANIA MUNICIPALA ILUMINA,
PUBLIC BUCU
Director Gengii
Adrian NICA

Director Genetă
Sef Serviciul Financiar-Buget, luliang, PINZARU
SimondPIRVU PA =

Directia Economica,
Mihai BUHAICIUC

Vizat pdnitru legalitate, NSConsilier Wtidic, Carmej Su
Sef Servișiul Achizitii Publice, / rectia Tehnicasi Investitii,
Dan MihaiRQSIANU Mircea DIMA
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