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Preambu:

În temeiul Legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achi:
contract de prestari servicii, între:

publică, s-a încheiat prezentul

O SDIUNISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul în Bucuresti. Sos.
Bucuresti — Ploiesti, nr. SB. sector |, telefon 021/224.67.89, fax 021/224.58.62. cod fiscal 14008314, cont

ROS7TREZ70121G335000XXXX. reprezentată prin Marius ALBISOR — Director Generul, în
te de achizitor. pe de o parte

trezoreri
e
şi

S.C. COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI GRADINI BUCURESTI S.A.. persoană juridică
Torănă. cu sediul social în - Aristide Demetriadenr. 2, ct.2. birou! nr. 16, Sector1. înregistrată

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. sub numărul J40/11863/2017. cod fiscal
37958154. cont: ROG&CECEB31530RON451 1131. deschis la CEC Bank. reprezentată legal prin Director
General -Petre-Cosmin ANGHELINA. in calitate de Prestator. pe de altă parte.

2. Dejiniții
2.1 - În pri | contracturmătorii termeni vorfi interpretați astfel:
contract - ceprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
achizitor şi prestaror - părtile contractante, aşa cum sunt acestea aumite în prezentul contract:

Z ssejul coniractului - prețul plitibil prestatorului de către achizitor. în baza contractului. pentru îndeplinireao integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract:
servicii - sctivități a căror prestare fac obiect al contractului:
produse - menteie. maşinile. utilajele. piesele de schimb şiorice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele

contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate
contractului

forţa majoră un eveniment maipresus de controlul parților. care nu se datorează greşelii sa inci acestora.
care nu putez fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi.
Pospectiv. indeplinirea contractului: sunt considerate asemenea evenimente: razboaie. revoluții.
în inundaţii sau orice alte catastrofe naturale. restricţii apărute ca urmare a unei carantine.
enbargou. enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciati Nu este considerat forță majoră un
&venimeni asemenea celor de mai sus care,fără« crea o imposibilitate de executare. face extrem de

cutarea obligațiilor uneia din părți;
A di Zi calendaristică; am- 365 dezile.
3. Interprezure
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3.1 În prezentul contract. cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de
pluralși 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 in mod
diferit.

Clauze obligatorii
4. Obieciul principal ai contractului
4.1 - Pres'atorul se obligă să execute pentru achizitor servicii de salubrizare a locatiilor aflate în administrarea
ALPAB, conform anexa la prezentul.
42 - (1). În cadrul operațiunilor de încărcatşi transportat gunoiul la rampa parcului. operatorul are obligația
de a încărca şi transporta la rampa parcului, atât resturi vegetale, cât şi deşeuri menajere în amestec cu resturi

__ vegeiale:
(2. La operațiunea de încărcat şi transportat deşeuri la depozitul ecologic de deşeuri. se vor colecta.O aiciescuri menicre. ii și deșeuri veocrale. Pentru preluarea acestui tip de deşeurise vorfolosi autospeciale

compactoare pentru deşeurile preluate din recipiente de dimensiuni reduse (europubelede 120 | — 240 |. saci.
euroconieinere de 1.1 mc). sau autospeciale cu sistem hidraulic de preluare a containerelor de dimensiuni
mari. în fimcţie de tipul de container (penuu containere cu dimensiuni de peste 4 mc);

(31. În cadrul operațiunilor de încărcat mecanic, deşeurile vor fi încărcate în containere. iar
comainerele vor fi preluate. ic rândul lor. în vehicule porteontainiere, în vederea transportului. Operațiunea de
transport 1u se consideră inclusă în operaţiunea de încărcare mecanică a containerelor.
4.3 - Ach'zitorul se obligă să platcască prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Valoara contractului
5.1 Valoa-ea contractului este 1116829.33 lei + T.

ia dua incheierii prezentului contract. tarifele practicate pentru serviciile de salubrizare pentru
obiective e aparținând A.L.P.A.B. sunt cele menționate în oferta negociata.

6. Ajustarea pretului
6.1 — Preturile nu se ajusteaza.O...7.1 Duras prezentului contract este de la 01.06.2018, până la 30.05.2018.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului suni:
- Oferta d: pret negociata sioferta tehnica, anexe la prezentul.

9. Obligaţiiie principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanțele prezentate în propunerea ,

. anexă la contract.
atorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficulde prestare prezentat în propunerea

9.3 - Pres atorul se obligă să despagubească schizitorul împotriva oricăror:

Operator de date cu curacter perso;
Sos. Ducureții
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î) reclamaţii şi acțiuni 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 cu produsele achiziționate.şi

ii)daune-interese. costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente. cu excepția situației în care o
astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Oblicaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepți ile prestate, în termenul convenit:
10.2 — Achizitorul se obligă să platească prețul către prestator în termen de 30 de zile de la emiterea facturii
de căure acesta. Valoarea unei faciuri este dată de produsul dintre tariful precizat în oferta financiară şi
cantitatea de servicii/lucrări prestate și confirmate de reprezentanții achizitorului. pe fiecare

__
activitate/operațiune în parte, Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale:
103 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite. furnizorului are drepiul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumeide
plară la nivelul corespunzătorzilei de efectuare 2 plații. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va
relua pres.area serviciilor în cel mai scurt timp posibil.
11. Sanc;iuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor
14.1 - În cazul în care. din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligațiile asumate prin
contract. atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitați. o sumă echivalentă
cu o cotă de 0.1% pe zi de întarziere din valoarea prestatici necfectuate.
11.2 - În cazul în care achizitorui nu onorează facturile în termen de 28 dezile de la expirarea perioadei
convenite. arunci acesta are obligația de a 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 unadintre părți, în mod
culpabi și repetat. dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat şide a pretinde plata de
duune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului. fară 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 are

Q evul de n piclinde numai piata corospunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până ia data
munțări! anilaterale « contractului.

Clauze specifice
12, aite r+sposabilități ale prestatorului
12.1 - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promtitudinca cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Presttorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele.
instaiațiile, echipamentele şi orice alte asemenea. fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru
contract. În masura În care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în
mod rezasbii din contract. În situatia în care Presiatorul nu dispune de anumite resurse(utilitati)intr-o
anumita locstie prevazuta În contract. acestea se pot pune ia dispozitia sa, contra cost, de catre Achizitor, in

ia

posibilitatilor.

“stanorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu graficul de prestare
convenit.Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operaţiunilor şi metodelor deprestare utilizate.
câtşi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
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13. Alte responsabilități aie echizitorului
15.1 - Achizitorul se obligă să punăla dispoziția prestarului orice facilități şi/sau informații pe care acesta
le-a cezut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

14. Rec sări
Mit + dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
pre unerea tehnică şidin caietul de sarcini.
14.2 - Verificârue vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitoral are
obligaţie de a notifica. în scris. prestatorului. identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

— 15. Începere, fincltcare, înrârzieri,sisiare
-L-(l) Prestatorul are obligație de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la
im[res crdinului de începere a contractului

cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare. datorate în exclusivitate
achizitoru'ui părțile vor stabili de comun acord:
ai orslungirea periuadei de prestare a serviciului, şi
bi toralu cheltuielilor aferente. dacă este cazul. care se vor adauga la prețul contractului.
15.2 - (1) Serviciile prosiare în baza contractului sau. dacă este cazul. oricare fază a acestora prevazută a fi
minată Înu-o perioadă stabi în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parți.
mes ca v se calculează de la da începerii prestării serviciilor.

Gin
Întârzicre. ce nu se datorează prestatorului. sau

neobisnuite suscepibiie de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului
die către prestator.

îndrepiățesc prestatorul de « solicita prelungirea perioadei
acestora, tlunci parțile vor revizui. de comun acord. perioxda de prestare şivor semna un act adiţional.
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
unele în graficul de presiare se face cu acordul parților. prin act adițional.

+ În afara cazului în care achizitorul este de acord cuo prelungire a termenului de execuție. orice
ziere 'n îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.

le prestare a serviciilor sau a oricărei faze 2

16, Prețul scrviciiior
15.t - Poniru serviciile prestate. plațile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele din oferta declarata
costi gatoa"e. care sste anexă la prezentul contract.

nedaneze
- Pacţile com-actante au de

il i. prin act adițional. n

legicirav a 6 acestora ş

linivii contractului. de a conveni modificarea clauzelor
unor circumstanțe care lezează interesele cumerciale

care nu au putut fi prevăzutela da încheierii contractului.

13. Subcontractanți
.18.1 - Prestarorul are obligația. în cuzul în care parți dir: contractle subcontractează.de a încheia contracte cu

subooatractanții desemnați. sub aceleaşiobligații în care el a semnat contractul cu achizitorul.

Dperatar de date cu caracter peruvnal înregistrat la ANSPDCP en nr. 27134
Sa Bacuont Pieleşti. nr S8e Ssgtez | Rusutești

ea Fleval, 14483
urmalpab.re uta aFEEN E, creloser



CONSILIUL GENERAL Ai. MUNICIPIULUI BUCUREŞTIț — ADMINISTRAȚIA LACURI. F4NCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

blice si Investitii
18.2 - (1) Prostatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu
subcoatra tanţii desemnați.
(3) Lista subcontractanților. cu datele di

constituie în anexe la contract.
3.3 — 1, Prestatorul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subconractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa
din contact.
(3) Prestatorul are dreptul de « pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceştia nu îşi îndeplinesc
partea lordin contract.
14.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contrect. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prețul contractului șiva fi notificată achizitorului.

cunoaştere ale acestora. cât şi contractele încheiate cu aceştia sc

19, Cesliurea
19.1 - Presiaorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să
obyint. în prealabil. acordul scris al achizitorului.
192 - Cosiunea no va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații
asumere pin contrace.

20 Forța tajoră
20.1 - Fara majoră este consratetă ae o autoritate competentă.
202 Forju majoră exoncreazi parțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul
Comeact, pe toată perioada În care aceasta avționcază.
204.- Îndaplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forței majore. dar fără a prejudicia
dieptur' te ceÎIse cuveneau părților până la apariția acesteia.
20.4 - Pantea contractantă care invocăforța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți. imediat şiîn
mod complet. producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării
consecințelor.
20.5 - Dază forta majoră ecționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de6 luni. fiecare

a avea dreptul să notifice ceteilalte parți încetarea de plin drept a prezentului contract. fără ca vreuna
să pontă pretindă celeilalte daunc-interese.

marealiigiilor
i şi prestatorul vor face toate efortul + pentru a rezolva pe cale amiabi'ă.prin tratative

directe. orice neînțelegere suu dispută care se poate ivi între el în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea
comrectuli
21.2 - Dacă. după15de zile de la începerea acestor tratative neoficiale. achizitorul şi prestatorul nu reuşesc

rezolve în rod amiabi! o divergență contractuală. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze. de
către inscaațele judecatoreşii din România.

22, Lintba care guvernează contractul
22.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări

ice comunicare între părți. reii itoare la indeplinirea prezentului contract. trebuie să fie transmisă

ANSPDCP cu nr. 27134
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(2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.232 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex. fax sau e-mail cu condițiaSrmării în scris a primirii comunicării.

24. Legec aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înteles să încheie prezentul contract în două exemplare originale. câte unul pentru fiecare
parte.

Achizitor Prestator
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI S.C. COMPANIA MUNICIPALA PARCURI SI SIȘ AGREMENT sUCUREST: GRADINI BUCUREȘTI
Marius ALBISOR
Director Senerai

Director oceunomic,
Irina ANA Flori ANGHEL

Monica COBAN
Viză C.EP,

iciu Financiar — Contabilitate

-)
Şef Se

Cons. Je. CosminTRIMBACIU
Vizat pentru legalitate, Birou Ju!
Set Birgu pesia

[

pentru legalitate,
si

Mariana Duran Serviciul Achizitii Publi
Sef Birou Achiziţii Publicesi lavestitii Andrei CĂMEN
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