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a)

Contract subsecvent nr, 3/201 8,la Acordul—cadru nr. 11216/2014

Preambul

În conformitate cu Prevederile Acordului-cadru mai sus mentionat, s-a încheiat prezentul cor
Subsecvent de servicii, între:

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul_-in
Bucuresti, Sos. Bucuresti — Ploiesti, nr „isctor 1, cod poştal 013962, telefon: 021255:021/224.67.89, fax: 021/224.58.63, 021 2243076, cod fiscal 14008314, contFOS7TREZ70121G335000XXXX, reprezentată Prin Aurelian Andrei POPA — Director General, în

calitate de achizitor, pe de o parte
şi
S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S-A, persoană juridică română, cu sediul social în

Bucureşti, b-dul Poligrafiei nr. IC, et3, Sectoa 1» „elefon 021.306.7000/01, fax 031.306.7028, esCrticeCromprest.ro; www.romprest ro (Sediu secundar: intr. Străulești nr.17-35, Sector |, Bucu
nl: 668.10.50, fux 021.668.10.65), înregistrată in Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribarital:
București, sub numărul "D3672011, cod fiscal  ROI3788556,  -oonl trezorerie;ROGBTREZI005069XXX004373, deschis la „Trezoreria Municipiului Bucureşti” și cod IBAN: ROG
BUCU 0569 7766, 2511 RO02, deschis la Alpha Bank — Sucursala Otopeni, reprezentată legal prin
Director General "ACosmii A

realitate de prestator, pe de altă parte.

2, Defâniții
2.1 - În prezentul contract următorii t 1 interpretați astfel:aci „y srezintă prezentul contract și Tate Anexele sale.achizitor şi prestator - părtile contractante, a

anexa/anexele
la prezentul contract şi pe care prestatorulcontractului;

ora majoră — un eveniment mai presus de controlul parților,acestora,

Are obligația deale furniza aferent serviciilor prestate confor|Care nu se datorează greşelii sau vinei
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

Biroul Achizitii Publice si Investitii“ATS Nu putea fi prevăzut la momentul încheierii “ontractului și care face imposibilă execitarea şi.

respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evcnimente: razboaie, revoluții, [

«| cendii, inundații sau orice alte catastrofe “vaturale, restricții apărute ca urmare a umai carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este consideraasemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extexecutarea obligațiilor uneia din părți;sI zi calendaristică; an - 365 de zile;î- ALPAB - Administrația Lacuri, Parcari si Agrement Bucureşti

ESI
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu Undablia unei prevederi contrare cuvintele la forma Singular vor inclinare3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică 'in,

|

Clawze obligatorii
4 Obiectul principatal contractului«E - Prestatorul se obligă să execute pentru ashizitor servicii de întreținere şi igienizare spații verzi și alei
în parcurile aflate in administrarea ALPAB, in conformitate cu tabelul de mai jos:

|EPEIN
DENUMIREA LUCRARIIpt'alat arbori uscati de peste77m inaliimelaleri de corectie la arbori ds peste 7 minaltime

5. Valoarea contractului
3-1 Valoarea contractului: 32038870 lei+ TVA.

i

5.2 La data încheicrii prezentului ontract, tarifele practicate pentru serviciile de întreținere și igienizare:
|

SPatil verzi și alei în parcuri, sunt cele din oferta “astigatoare, în baza careia s-a incheiat Acordul-cad nn
1216/2014

al
6. Durata contractului

e&-l Durata contractului; incepand cu data 01.03.2018 si pana la data de 31.03.2018,7. Obligaiite principate ale prestatorului2-1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la Standardele şi saucadru nr. 1216/2014.

i

7:2- Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:Î) reclamaţii şi acţiuni în justiție, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate |
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de Schipamentele, materialele,

Performanțele prevazute in Acordul

ve! |

ia CEPE E E sarate etate fărabisiEs în ARSepOr că îi 27134 îi
1

Svs- Bucureşti

—
Ploieşti, nr. BB. Seerol 1. BucureştiCad Frzeat. Ldunas
ww.alpab.roLR

SE
SED,Foc 03 6 sta

GaMI



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIADMINISTRAŢI A LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

8. Obligați
81-
82-
de către acesta,
8.3 - Dacă achizitorul nu onorca:Convenite, prestatorul are dreptul d

„pe zi de întarziere din valoarea prestatii neeftctunte
urile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei, ca penali

Cu-o cotăde0,1
9-2 - În cazul în care achizitorul nu onorează faciînv, venile, alunci acesta are obligația de a plătiîntarziere din plata necfectuată,

:

9.3 - Nerespectarea obligațiilor <sențiale asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod
culpabil și repetat, dă dreptul păriii lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a Pretindecplata;
de daune-interesc,
2-4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a

diția ca această anulare snÎn acest caz, furnizorul arecontract îndeplinită până la datai:,
Clawze specifice

10. Garanția de bună execuție a contractului
f

2 — Garanția de bună execuție se poate constitui Print-un Înstrument de garantare emis în condițiile
!ezii de o societate bancară ori de o societate de „sigurări. Prestatorul va deschide un cont, la dispoziţia:
autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți

"dela
Suma inițială care se depune de către contractani în contul astfel deschis nu trebui€ să fie mai mi de
0,5% din prețul contractului, Pe parcursul derulării contractului, autoritatea contractantă urmează să
alimenteze contul, în urma Teţinerilor succesive, din sumele datorate pentru factuțile parţiale. Contul E

:

deschis este purtător de dobândă în favoarea e, xecutantului.
ţ

10.3 - Achizitorul se obligă să elibereze Prestatorru participare la achiziția publică șisă emită ordinul,cut dovada constituirii garanţiei de bună execuție.

(e începere a contractului numai după ce prestatar, a fac10.4- Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuție, în limita prejudiciului |creat, dacă prestatorul nu îşi XEcUlă, execută cu întarziere sau execută "1ecorespunzator obligațiile asumate”. |

Feliearia dnal contract. Anterior emiterii unei pretenții ASupra garanţiei de bună exectiție, achizitorul are
î

obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate: [i [

PPRrAFar de date cu căratter Bersonal înreplateat le ANSPDCP cu nr, 27134

Qui
Cad Fiscal î40083T4



recepție a serviciilor.

,

11. Alte resposabilități ale Prestatorului BI11.1 (1) Prestatorul are obligația de a executa Serviiile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
Pomtitudinea cuvenite angajamentului asumat Șiîn conformitate cu documentele Acordului-coica
(2) Prestatorul se obligă să oriox „egleze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalațiile, echipamentele și orice alte asia,ie de natura provizorie, fie definitivă cerute de Şi pentru

mori “obîn masura în care necesitatea asigurării "oestora este prevazută în contract sau se poate deduce în
mod rezonabil din contract.11.2 - Prestatorul este pe deplin ar sebil Pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficii:

Pesta unite Totodata, coste răspunzător fil d. pe roniz a tuturor operațiunilor și metodelor de
Destare utilizate, cât şide calificarea personalului folosit pe toată durata contractului, up
22. Alte responsabilități ate achizitoralui

ie
121 - Achizitorul se obligă să pună lu dispoziția prestatorului orice facilități și/sau înformații pe c;

75to,c-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului
13. Recepție și verifică,

FI
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili confor mitatea lor

13.5 “vederile din propunerea tehnică și din caietul d. sarcini aferente Acordului-cadru, |

13.2 - Verificările vorfi efectuate în conformitate cuSbligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitascop.
14. Începere, inalicare, întârzieri, sistare14.1 - (1). Prestatorul are obligația de u începe prestarea serviciiPrimirea ordinului de începere a contractulu(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri

re

ente, dacă este cazul, carese vor adauga la prețul contractului 'pacate în baza contractului sau, dacă este cazul, ordoare fază a acestora prevazută asfii|
[erminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parți,
(5)îicare se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

p

(2) În cazul în care;
|) orice motive de întârziere, ce nuse datorcază prestatorului, sau

|

îi) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, alifel decât prin încalcarea': +
contractului decătre prestator,îndreptățesc prestatorul de a solicita Prelungirea perioadei de prestare a serviciilorsau a oricărei faze a

Ta-04 atunci parțile vor revizui, de comun acord, Perioada de prestare și vor semna un act adițional.
143 - Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are
obligația de a notifica acest lucru, în CTP vUl, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate în graficul de prestare se face cu acordul Parţilor, prin act adițional.

|

14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice:r; |

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.
Peratar de date ca căracisr personal Taregistrat la ANSPDCP cu or. 27134Sea ucureai Ploiesti, ar. EBe Searor |. BUS DECos Fitent; 14008314

„www-alpab.ro
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI|aaE ZIaaaEaBiroul Achizitii Publice si Investiti13. Amendamente
LR. - Panile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adițional numa 1 Ci un cpariței unor circumstanțe care lezează îhiăristi
„omerciale legitime ale acestora şi care nu au Putut fi prevăzute la data încheierii contractului. n

16. Subcontractanți
16.1 - Prestatorul are obligația, în cazul în care p;îi Subcontractanții desemnați, sub aceleași obli,

arți din contract le subcontractează
, de a încheia contrgcteVii în care el a semnat contractul cu achizitorulla încheierea contractului, toate contractele încheiate cu

162 (1) Prestatorul are obligația de a prezentasubcontractanții desemnaţi.

EȘTI
() Lista subcontractanților, cu datele de "esunoaștere ale acestora, câtși contractele încheiate cu aceştia se
Constituie în anexe la contract, dAehizitor de modul în care îndeplineşte contracta

16-3 - (1) Prestatorul este pe deplin Tăspunzător față de(C) Subcontractantul este pe deplin răshunzadin contract,

e

G) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subeontractanțlor dacă aceştia nu Își îndeplineste.
partea lor din contract
16.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontra

h

contract. Schimbarea subcontractantului nu va s17. Cesiunea
17.1 - Prestatorul are obligația de a nu transfera total sausă obţină,în prealabil, acordul sc s

al achizitorului.
j

17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nia "esponsabilitate privind garanția sau orice alte obli

ale asumate prin contract; fără,
Parţial obligațiile

asumateprin contract.
18. Forța major

dinte
18.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Eţitileadericactante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul,

18.2 - Forța majoră exonerează parile18.3ip pe toată perioada în care aceasta acționează,163 - Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada dedrepturile celi se cuveneau părților până la apariția acesteia.18.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obli,mod complet, producerea acesteia şi iconsecințelor.

acţiune a forței majore, dar fără a prejudicia

pretindă celeilalte daune-interese,13 Soluționarea litigiilor
12.1 - Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolvadirecte, orice neînţeleş

contractului

achizitorul şi prestatorul nu reuşesc;“sita ca disputa să se soluţioneze, de -||

Pnerator de Unite ca caracter Personal Iuregistrii în ANSPDCP cu nr. 27134Sex. Musurssti

—
Ploiesti. ar. BB Sega Li ASTE

E

Cod Fisa 14008314
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CONSILIUL GENERAL Al, MUNICIPIULUI BUCUREŞTIADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

Biroul Achizitii Publice20. Limba care guvernează contractulZ0-! - Limba care guvernează contractul este limba română.

i Investitii

21. Comunicări
21.1 - (1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să| fie
transmisă în scris,

îl

înregi: ât în

ientul transmiterii câtşi în momentul primi;
21.2 - Comunicările între ărți se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția
confirmării în scris a Primirii comunicării,22. Legea aplicabilă contractului22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

ru fiect)

Păiţile au întelessă încheie prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pent
parte.

Prestator
Achizitor

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A,
SI AGREMENT BUCURESTI ASR DiAurelian Andrei POPA

Director Genera|
„Director General hd

Monica COBAN
Viză C.F.P.,
Șef Serviciu Financi,

Vizat penfru legalitate,
Cristina FÂNDU

Mihai SANDULESCU
Sef Biroul Achfbiții Publice si Investitii

Bistrat la ANSPDCP cu nr. 27134

-alpab.ro
Tel 021226 SU, Fax OZ Za562


