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ADMINISTRAȚIA LACURI
PARCURI ȘI AGREMENT BUCURESTI

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

1. Preambul

În temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, s-a încheiat prezentul contractde prestari servit

1. Părţile contractante

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediu! în
Bucureşti, Șos. Bucureşti — Ploieşti, nr. 8B; sector l, cod poștal 013962, telefon: 021.222.84.19
021/224.67.89, fax: 021/224.5862, 021.224.30.76, cod fiscal 14008314, cont
ROS7TREZ70121G335000XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată prin
Marius ALBIŞOR — Director General, în calitate de achizitor, pe de o parte

și
S.C. COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.. persoană

juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Aristide Demetriade nr. 2, et.2, biroul nr. 16.

1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub nu
J40/11863/2017, cod fiscal 37938154. cont: ROB&CECEB31530RON4S11131, deschis la CEC
reprezentată legal prin Director General — Petre-Cosmin ANGHELINA, in calitate de Prestator pe
de altă parte.

2. Definiții
2.1 În prezentul contract următorii termenivorfi interpretați astfel:
a) contract — reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. prezentul documentcare
reprezintă acordul de voinţă încheiat între două parți, din care decurg anumite drepturi și obligaţ'i
inclusiv anexele sale şi orice acte adiționale la acesta;
b) achizitor şi prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contra:::
prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
c) servicii- activități a cărorprestare fac obiect al contractului:
d) produse - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
e) forța majoră - un eveniment mai presus de controlul parților, care nuse datorează greşelis
vinei acestora, care nu puteafi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face impo:
executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războzie.

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 ex:iem
de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
f) legeaaplicabilă - înseamnă legea română, care include orice lege, ordonanță. ordin, regulame;:t
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instrucţiune, normă sau hotărâre valabil emisă de către Parlamentul României, Guvernul Românieisau orice altă autoritate publică română, care este publicată în MonitorulOficial al României.8) act adițional - documentprin care se pot modifica termeniişi condiţiile contractului de prestăriservicii, cu acordul ambelor Părţi, conform prevederilor legale in vigoare.h) penalitate contractuală — despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiindplătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sauîndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
i) subcontractant - orice operator economic care nueste parte a unui contractşi care execută şi/saufurnizează anumite părți ori elemente ale serviciilor ori îndeplinesc activități care fac parte dinobiectul contractului, răspunzând în fața Prestatorului de organizarea și derularea tuturor etapelornecesare în acest scop;
Î)_zile- zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare: an- 365 de zile;
X) ALPAB- Administrația Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vorinclude forma de plural și 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.
3.3 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportăre la întregul contract -

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să execute pentru achizitor servicii de întreținere și igienizare spații vcrzii alei în parcurile aflate în administrarea ALPAB, în conformitate cu tabelul de mai jos:

ul Denumire operatii executate UM|Total cantitati|Tarif|Valoare

||Taieri de corecii arbori cu F = în, E ps ENPImanual
2|Taieri de corectii arbori cu Hi <7 buc 150 755400

Tăieri de corecție la puieti de atbori sub|pr =*|Im înălțime E
: 7,5700

4|Greblat mp|1.306.015 |_0.6000
[<5|Cosit mecanic cu trimerul 7

mp|261.203 0.8000|208.562,41—
Cosit mecanic peluze înierbate cu

mp 30.000 0.7000|21.00006 |?motocositoarea
8|Mobilizat sol, plivit prăşit trandafiri [buc]|.50.000 1.0000

Mobilizat sol. plivit, prăşitrabate de flori”|_mp 5.000 100000
10|Tuns gard viu ornamental Imp] 6334 5.0000
11 [Plivitul buruienilor din peluză lmp]|7.864 5.0000

Eliminarea lastarilor emisidin tulpina si
5 sa12|radacina (drajoni) lbuc] a SA
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“aaREEEE
ERE
EEEEEEatmt

+|raEEETEEEaEEa
Încarcat şi transportat material |13|dendrologic și alte materiale vegetale lu 0 360000|36.894.00

Sapatura de pamant, , grosi |E|elOaE|ri 7019 63600|4464084 |V
15|Mobilizare teren - manualsi nivelare|[mp]|7.019 67800|_475888 |V

"Taiat lastari lacomisi flori uscate la16 |Enda [mp]|23.000 02500|17250.06 La
17|Scos flori dupa sezon [buc]]192.150|0.7500|14417250| |
18|Plantat plante florale cu h <15cm [buc] 220.000 0.73 |_160.600.00

|

Udatul peluzelor cu plantatii arboricole,
|

19|arbusti, garduri vii si peluze inierbate „a 327.309 19638540 |,eardurilorvi la plantat. p 06 |

20|Gazonare Su Împ] 2.000 2.3400 168000 |?Total valoare fără TVA lei 2.098.517,22 |

42 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile veal
prestate.

S. Valoarea contractului
5.1 Valoarea contractului: 2.098.517,22 lei+ T.V.A.
52 La data încheierii prezentului contract, tarifele utilizate sunt cele negociate din anexa la
contractul de delegare.

6. Durata contractului
6.1 Durata contractului: începând cu data 05.09.2018 şi până la data de 30.09.2018.
6.1 Prezentul Contract intră în vigoare, după semnarea lui de către ambele Părţi, la data de
05.09.2018 și este valabil până la 30.09.2018.
6.2. Contractul îşi produce efectele, inclusiv cu privire la obligația de plată a sumelor cuvenite. i
după încetarea acestuia, în ceea ce priveşte obligațiile neonorate de câtre părți sau în ceez ce
priveşte obligațiile onorate necorespunzător în perioada de valabilitate a acestuia, până la
îndeplinirea efectivă a acestora sau recuperarea totală a prejudiciilor.

7. Obligaiile principale ale prestatorului
7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele și sau performanțele prevăzute în
Caietul de sarcini, conform graficului de executie.
1.2 Prestatorul se obligă să plătească daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice naturiîi
situația neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul Contr:
Constatarea neexecutării său a executării necorespunzătoare, a culpei Prestatorului și, respectiv, a
cuantumului daunelor-interese, se va face pe cale amiabilă, de către parți, iar în cazul în care părțile
nu ajung la un consens,de către instanța judecătorească de drept comun competentă.

8. Obligațiile principale ale achizitorului
8.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate, zilnic.
8.2— Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor prestate către prestator în termen de 30 de
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zile de la inregistrarea facturii la ALPAB.
8.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termende 14 zile de la expirarea perioadei prevăzuteconvenite la art. 8.2, prestatorulare dreptul de a sista prestarea serviciilor, dupaonotificare
prealabila și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei deefectuare a plății. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilorîn cel mai scurt timp posibil.

9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9-1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nureuşeşte să-și execute obligațiile asumateprin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități. o"
sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% pe zi de întârziere din valoarea prestației neefectuate.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit de 30 dezile de la
expirarea perioadei convenite la art. 8.2, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, osumă echivalentă cu 0,1% pezide întârziere din plata neefectuată.
9.3 - Nerespectarea obligațiilor esențiale asumate prin prezentul contract de către unadintreîn mod culpabilși repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractulde drept reziliatşi de a
pretinde plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată, prestatorului fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment. cu condiția caaceastă anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pen:ruPrestator. În acest caz, prestatorulare dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită pânăla data denunțării unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

10.1 Denunţarea unilaterală a contractului se poate face numai în temeiulunei notificări scrise cu
respectarea unui termen de preaviz de 15 zile.
10.2 Prezentul Contract va putea înceta, cu preavizde 15 zile, fără necesitatea unei alte formalității fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată prin reziliere, de către Achizitor.
cazul în care Prestatoruleste în culpăcu privire la executarea obligațiilor contractuale, de natură
pună în pericol finalizarea contractului sau să inducă întârzierea gravă a acestuia. Prestatorul poate
preveni rezilierea Contractului dacă reușește să execute obligațiile restante în termenul stabilit prin
notificarea scrisă cu privire la neexecutarea obligaţiei și intenția Achizitorului de a rezilia
Contractul și în măsuraîn care o astfel de executare este posibilă:
10.3 În toate cazurile, încetarea Contractului din orice motiv nu va avea niciun efect asupra
obligațiilor părților născute în baza con'ractului anterior momentului încetarii.

11. Alte responsabilități ale prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul
şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şiîn conformitate cu documentele
contractului si cu graficul de executie.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă
cerute de contractant și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora cste
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
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a
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitatecu graficulde prestare convenit, anexa la prezertul contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranța
tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, câtși de calificarea personalului folosit petoată durata contractului.

12. Alte responsabilități ale achicitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să punăle dispoziția prestatorului orice facilități şi/sau informații pe
care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le considera necesare îndepliririi
contractului.

13. Recepție şi verificări
13.1 - Achizitorul are obligatia de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicăşi din caietul de sarcini.
132 - Verificările vorfi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligația de a notifica, în scris, pres:atorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru
acest scop.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil
de la primirea ordinuluide începere a contractului.

(2)În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate
în exclusivitate achizitorului părțile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadeide prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăugala prețul contractului.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată înir-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în
termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:
î) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanțe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălc

contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelun
perioadei de prestare â serviciilor sau a oricărei faze a acestora. atunci părțile vor
revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adițional.

14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare,
acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cuo prelungire a termenului de execuție.
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități
prestatorului.

15. Amendamente
- INN15.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificerca

clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezeazăă

interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
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a.
16. Subcontractanți
16.1 - Prestatorul are obligația, în cazulîn care părți din contract le subcontractează, de a încheia
contracte cu subcontractanții desemnați, sub aceleași obligații în care el a semnat contractul cu
Achizitorul si dea-l instiinta pe acesta despre subcontractare.
162 - (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât și contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
16.3- (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își
îndeplinește partea sa din contract.
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu și-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului șiva fi notificată
achizitorului. : :

17. Cesiunea
17.1 - Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin
contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatcrul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte
obligații asumate prin contract.

18. Forța majoră
18.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea oblig:
prezentul contract,pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
18.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părţi.
imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în
vederea limitării consecințelor,

:

18.5 - Dacă forţa majoră acționează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni.
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

lor asumate prin

a

19. Soluționarealitigiilor
19.1 - Achizitorul şi prestatorul vorface toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînțelegere sau litigiu care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorulşi prestatorul nu
reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca litigiul s
soluţioneze, de către instanțele judecătoreşti din sectorul 1, Bucureşti.

20. Limba care guvernează contractul
20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
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21. Comunicări
21.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie săfie
transmisă în scris si in timp real.

(2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul
primirii.
21.2 - Comunicările între părțise pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în
scris a primirii comunicării.
21.1 În accepțiunea părților, orice comunicare/solicitare între aceştia, referitoare la îndeplinirea
prezentului contract, adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi
transmisă la adresele de e-mail agreate de părți, prin fax sau la adresa/sediul prevăzut în prezentul
contract.
(a) În cazul în care comunicarea se face prin e-mail sau prin fax:

+ dovada transmiterii și a conținutului comunicării/solicitării aparținepărții care o transmite
+ comunicarea/solicitarea se va considera primită în prima zi lucrătoare după ceaîn care a fost

expediată.
. :

(b) În cazul în care comunicarea se face prin poştă,ea va fi transmisă, prin scrisoare recomand:tă,
cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată pe confirmare de
către oficiul poştal în raza căruia îşi are sediul destinatarul.
21.2 Comunicările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

22. Protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal
22.1 Părţile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie
2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privindprotecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circula
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General
privind Protecţia Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare.
Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Partse
obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter persoral.
incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare şi
deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite dincând în
când în legătură cu acestea. .

Fiecare Parte va divulga celeilalte Părţi date cu caracter personal privind angajații
reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor constaîn: [datele
de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanţilor
relevanți].

:

Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod
independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personalîn legatură
cu acest contract. Mai precis, Părţile convin prin prezenta şi confirmă că nu o să acționeze ca
operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare
Parte acţionând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelorîn legătură
cu prezentul contract,șiniciuna dintre Părţi nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de ciitre
cealaltă Parte a legislației aplicabi
În cazulîn care apar circumstanțe în care oricare dintre Părţi acţionează ca o persoană împuterniită
a celeilalte Părţi, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acestcontract
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Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din
articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

23. Documentele contractului
23.1. Prestatorul va îndeplini prestarea serviciilor în condițiile stabilite prin prezentul contract. care
include în ordinea enumerării, următoarele anexe:

a) Caiet de sarcini;
b) Propunerea tehnicăşi Propunerea financiară;
c) Grafic de prestare a serviciilor :Daca nu este inclus în Caietul de sarcini
d) Acte adiționale, dacă va fi cazul.

24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractulva fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înțeles să încheie prezentul contract în două exemplareoriginale, câte unulpentru
fiecare parte.

Achizitor. „e
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI S.C. COMPANIA MUNIGIFĂLA PARCURISI
AGREMENTBUC| GRADII
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