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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIa ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURIȘI AGREMENT BUCUREŞTI

Biroul Achizitii Publice si Investitii

Preambul

În temeiul Legii nr. 982016, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiat prezentul

contract de prestari servicii, între:

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti. Sos.

Bucuresti—Ploiesti, nr. 8B. sector |, telefon 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, cod fiscal 14008314, cont

trezorerie ROSTTREZIOI21G335000XXXX, reprezentată prin Aurelian Andrei POPA -— Director

General. în calitate de achizitor, pe de o parte

și

S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A... persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, b-

dul Poligrafiei nr. IC. et 3, Sector 1, telefon 021.306.7000/01, fax 021.306.7028, e-mail office (iromprest.ro;

Wwww.romprest.ro (Sediu secundar: intr. Străulești nr.17-35, Sector |. Bucureşti tel. 021. 68.10.50, fax 021.

68.10.65), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub numărul

140/3673/2011. cod fiscal RO13788556, cont trezorerie: RO68IREZ7005069XXX004373. deschis la

Trezoreria Municipiului Bucureşti” și cod IBAN: RO69 BUCU 0569 7766 2511 RO02, deschis la Alpha

Bank — Sucursala Otopeni, reprezentată legal prin Director General Adjunct — Bogdan Marian ADIMI, în

calitate de Prestator. pe dealtă parte.

2, Definiții
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel

contract — reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

achizitor şi prestator- părtile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract:

prețul contractului - prețul plixibil prestatorului de către achizitor. în baza contractului. pentru îndeplinirea
întegrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract:

servicii - activități a căror prestare fac obiect alcontractului;
produse - echipamentele, maşinile. utilajele. piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele

la prezentul contract şipe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate
conform contractului:

forţa majoră — un eveniment mai presus de controlul parților. care nu se datorează greşelii sau vinei acestora,

care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractuluişi care face imposibilă executarea şi,

respectiv. îndeplinirea contractului: sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluții.
incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale. restricții apărute ca urmare a unei carantine,

cmbargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un

eveniment asemenea celor de maisus care, fără a erca o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți:
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j. zi - zi calendaristică; an - 36de zile.
3. Interpretare
3.1 În prezentul contract. cu excepția unci prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de

plural i vice 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.
Clauze obligatorii

4. Obiectulprincipal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligă să execute pentru achizitor servicii de salubrizare a locatiilor aflate in administrarea
ALPAB, conform anexa la prezentul.
42 - (1). În cadrul operațiunilor de încărcat și transportat gunoiul la rampaparcului. operatorulare obligaţia
deaîncărca şi transporta la rampa parcului, atât resturi vegetale. cât și deşeuri menajere în amestec cu resturi
vegetale;

(2). La operațiunea de încărcat şi transportat deşeuri la depozitul ecologic de deşeuri, se vor colecta,
atât deşcuri menajere. cât şi deşcuri vegetale. Pentru preluarea acestui tip de deșeuri se vor folosi autospeciale
compactoare pentru deşeurile preluate din recipiente de dimensiuni reduse (europubele de 120 1—240 |, saci,
curocontainere de 1.1 mc), sau autospeciale cu sistemhidraulic de preluare a containerelor de dimensiuni
mari, în funcție de tipul de container (pentru containere cu dimensiuni de peste 4 mc);

(3). În cadrul operațiunilor de încărcat mecanic, deșeurile vor fi încărcate în containere, iar
containerele vorfi preluate,larândul lor.în vehicule portcontainiere, în vederea transportului. Operațiunea de

transport nu se consideră inclusă în operațiunea de încărcare mecanicăa containerelor.
4.3 - Achizitorul se obligă să platească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate,

5. Valoarea contractului
5.1 Valoarea contractului este 105041 1.61 lei + T.V.A.
52 La data încheierii prezentului contract, tarifele practicate pentru serviciile de salubrizare pentru
obiectivele aparținândA.L.P.A.B. sunt cele menționate in oferta negociata.

6. Ajustarea pretului
6.1 —Preturile nu se ajusteaza.

7. Durata contractului
7.1 Durata prezentului contract estede la 01.05.2018, până la 31.05.2018

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- Oferta de pret negociata si oferta tehnica, anexe la prezentul

9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorulse obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanțele prezentate în propunerea
tehnică, anexă la contract.
9.2. Prestatorulse obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentatîn propunerea
tehnică.
9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
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î) reclamaţii i acţiuni în justiție, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală

(brevete. nume. mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele. materialele, instalațiile sau

utilajele folosite pentru sau în legatură cuprodusele achiziționate, şi
ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situați
astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligațiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate, în termenul convenit:
102—Achizitorul se obligă să platească prețul către prestator în termen de30 dezile dela emiterea facturii

decâtre acesta. Valoarea unei facturi este dată de produsul dintre tariful precizat în oferta financiară şi

cantitatea de servicii/lucrări prestate şi confirmate de reprezentanții achizitorului, pe fiecare

Q_ <iviucoocuiunc in pare. Dio în alui se vor ctcciua prin ospoctarca prevederilorlvlA 10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, furnizorului are dreptul dea sista prestarea serviciilor şi de a bencficia de reactualizarea sumei de
plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plații. Imediat ce achizitorul onorează factura. prestatorul va
relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil
11. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalitați. o sumă echivalentă
cu o cotă de 0.1% pe zi de intarziere din valoarea prestatiei necfectuate.
11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile dela expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligația dea plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0.1%pe zide intarziere
din plata neefectuată.
11.3 - Nerespectarea obligațiilor esențiale asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod
culpabilşi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliatşi de a pretinde plata de

daune-interese.
11.4 - 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 acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz. furnizorul areO dpidci proiinie numai pini corcspinziioarc pentru porci din contrici indeplini până lo data
denunțăriiu

care o

xerale a contractului.
Clauzespecifice

12, Alte resposabilități ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul și

promtitudinea cuvenite angajumentului asumatşi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,

ce alte asemenea. fie de natura provizorie. fie definitivă cerute deşi pentru
în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în

mod rezonabil din contract. În situatia în care Prestatorul nu dispune de anumite resurse(utilitati)intr-o
anumita locatie prevazuta În contract. acestea se pot pune la dispozitia sa. contra cost, de catre Achizitor. în
limita posibilitatilor.
12.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu graficul de prestare
convenit . Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturgr operațiunilorși metodelor de prestare utilizate,
cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
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13. Alte responsabilitățiale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități şi/sau informații pe care acesta
le-a cerut în propunerea tehnicăși pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

14. Recepție şiverificări
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnică şidin caietul de sarcini.
14.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi imputerniciți pentru acest scop.

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1 - (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel maiscurt posibil de la

primirea ordinului de 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 perioadei de prestare a serviciului,
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul. care se vor adauga la prețul contractului
15.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazutăafi
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parți,
termen care se calculează de la data începerii prestării serv
(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
îi) alte circumstanțe neobisnuite susceptibile de a surveni. altfel decât prin încalcarea contractului

decătreprestator,
îndreprățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor saua oricărei faze a

acestora, atunci parţile vor revizui. de comun acord, perioada de prestare și vor semna unact adițional.

15.3 - 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 parților, prin act adițional
15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acordcuo prelungire a termenului de execuție, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului

16. Preţul serviciilor
16.1 - Pentru serviciile prestate, plațile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele din oferta declarata

castigatoare. care este anexă la prezentul contract.

17. Amendamente
17.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului. prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

18. Subcontractanți
18.1 - Prestatorulare obligația. în cazul în care parți din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu

lesemnați, sub aceleaşi obligații în care el a semnat contractul cu achizitorul.
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18.2 - (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu

subcontractanții desemnaţi.
(2) Lista subcontractanților.
constituie în anexe la contract
18.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractaniul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care îşi îndeplinește partea sa
din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune
partea lor din contract
18.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a indeplinit partea sa din

Q_ ou Schimbari sicriu nu vi schimbi pretu! concilii va îi notifica achiziorului.

u datele de recunoaştere ale acestora.cât și contractele încheiate cu aceştia se

nterese subcontractanților dacă aceştia nu își îndeplinesc

19. Cesiunea
19.1 - Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să

obțină, în prealabil. acordul scris al achizitorului.
192 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligaţii
asumate prin contract.

20. Forța majoră
20.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2- Forța majoră exonerează parțile contractante de îndeplii
contract. pe toată perioada în care aceastaacţionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forței majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
20.4 - Partea contractantă care invocă lorța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în
mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării
consecințelor.
20.5 - Dacă forța majoră acţionează sau se estimează ca va acționao perioadă mai mare de 6 luni, fiecareO |oreiiica drepiul si nociice colcilalie parți încolarca de plin drep: î prezentului contract. fară ca vreuna
din parțisă poată pretindă celeilalte daune-interese.

rea obligațiilor asumate prin prezentul

21. Soluționarea litigiilor
21.1 - Achizitorul şi prestatorul 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 legatură cu îndeplinirea
contractului.
21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale. achizitorul şi prestatorul nu reuşesc
să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de
către instanțele judecatoreşti din România.

22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
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23. Comunicări
23.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă
în scris.
(2) Orice documentscris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât șiîn momentul primirii.
73.2 - Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, telegramă. telex, fax sau e-mail cu condiția
confirmării în scris a primirii comunicării.

Biroul Achizitii Publice si Investitii

24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul vafi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare

parte.

Achizitor Prestator
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.
SI AGREMENT BUCURESTI Bogdan ADIMI

Director General Adjunct

Monica COBAN „/

le ANSPDCP cu ar. 27134
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