
CONSILIUL G| RAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

1. Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, s-a încheiat

prezentul contract, între:

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti,
Şos. Bucureşti — Ploieşti, nr. 8B, Sector 1, tel. 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, cod fiscal
14008314, cont trezorerie RO57TREZ70121G335000XXXX, reprezentată prin DI. Marius

QALBISOR — Director General, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

S.C. INES GROUPS.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Virgil Madgearu nr. 2-6, Sector 1,
având C.U.I. RO 4021138, tel. 031 6202020, fax 021 2039411, Nr. Reg. Com. J40/13209/1993,
cont RO4STREZ7005069XXX002750 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată
prin D-nul Gabriel Multescu — Reprezentant vânzări, în calitate de prestator,

2. Definiţii
1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel

contract — prezentul contract şi toate anexele sale;
achizitorşifurnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
servicii - servicii aferente contractului;

oră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
lă şi 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, revoluţii, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de
mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia din părţi;
zi - zi calendaristică;
an - 365dezile.

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma depluralşi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context
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3.2 - Termenul “zi'sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit

4. Obiectulşipreţul contractului
4.1. - Furnizorulde servicii se obligă să asigure servicii de televiziune digitală si internet la sediul
ADMINISTRAȚIEI LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI, Sector 1, Şos. Bucuresti-
Ploieşti, nr. 8B, iar achizitorul se obligă să plătească preţul convenit
4.2. - Preţul convenit pentru efectuarea serviciiloreste de 1085 lei/luna + T.V.A., respectiv, 3255 lei
+ TVA,pentru 3 luni.

5. Durata contractului
5.1. - Prezentul contract este valabil de la data de 01.01.2019, până la data de 31.03.2019. In
situatia in care iese din starea de suspendare Hotărârea nr. 721/18.10.2018 a Consiliului General

(Q?! Municipiului Bucureşti, si continua procedura de desfintare a ALPAB, prezentul angajamentul
legal devine nul

6. Obligaţiile principale ale furnizorului de servicii
6.1. - Furnizorul se obligă să asigure servicii de televiziune digitală, internetşi telefonie la sediul
ADMINISTRAȚIEI LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI, Sector 1, Şos. Bucuresti-
Ploieşti, nr. 8B, în conformitate cu propunerea tehnică prezentată achizitorului.
6.2. - Furnizorul se obligă să emită facturi în fiecare lună pentru serviciile furnizate.
6.3. - Furnizorul are obligaţia de a garanta că serviciile furnizate în baza contractului sunt de bună
Calitate.

7. Obligaţiile principale ale achizitorului
7.A. - Achizitorul se obligă să să plătească preţul convenit în prezentul contract.
7.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 dezile de la expirarea perioadei
convenite, atunci furnizorul are dreptul dea sista furnizarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul
îşi onorează obligaţiile, furnizorulva relua prestarea serviciilorîn cel mai scurt timp posibil
7.3. - Achizitorul are dreptulde a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie

O ce apareîn legătură cu serviciile prestate.
7.4. - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a răspunde achizitorului în
termen de 30 de zile despre modul în care se poate rezolva situaţia apărută, fără costuri
suplimentare pentru achizitor.

8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul de servicii întârzie să-şi îndeplinească
obligaţiile asumate prin prezentul contract, acesta are obligaţia de a plăti ca penalități o sumă
echivalentă cu 0,1 % din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
obligațiilor.E În

cazul în care achizitorul nuîşi onorează obligaţiile în termen de 30 dezile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală 0,1% din plata neefectuată.
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8.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către unadintre părți, în mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept, sau de a solicita
rezilierea contractuluişi deapretinde plata de daune-interese.

9. Rezilierea contractului
9.1 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de furnizare în cel mult
30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale, astfel încât îndeplinirea
contractului respectiv arfi contrară interesului public sau datorită rectificării bugetare prin care s-au
pierdut fondurile băneşti alocate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti
9.2 - În cazul prevăzut la art 14.1, prestatorul de servicii are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.

1993. - Achizitoru își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca
această denunţare să nuprejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru
furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numaiplata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
9.4. - Prezentul contract încetează de drept la data de 31.03.2019.

10. Forţa majoră
10.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă
10.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează
10.3 - Îndeplinirea contractului vafi suspendată în perioada de acţiuneaforței majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariția acesteia
10.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părți,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri careîi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
10.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi

Olincetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile dela încetare.
10.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimeazăcă va acţiona o perioadă maimare de6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

11. Soluţionarea litigiilor
11.1 - Achizitorul şi Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratativedirecte, orice neînțelegere sau dispută care se poateivi între ei în cadrul sauîn legătură cu
îndeplinirea Contractului.
11.2 - Dacă, după15 zile dela începerea acestor tratative, Achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanțele judecătoreşti competente.
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12. Limba care guvernează contractul
12.1 - Limba care guvernează contractuleste limba română.

13. Comunicări
13.1- (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuiesă fie
transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
13.2 - Comunicările între părţi se potface şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu
condiția confirmării în scris a primirii comunicării

14. Legea aplicabilă contractului
14.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România

e Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte

Achizitor Furnizor

S.C. INES GROUP S.R.L.
Gabriel Multescu

Reprezentant vânzări

Monica COBAN
Viză C.F.P., v

Director economic

|: “n A,

Mariana Duran “ADirectorAchiziţii
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