
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

Biroul Achiziţii Publiceși Investiţii

Contract subsecvent nr. 7/2018,la Acordul — cadru nr.11216/2014

$ CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

1. Preambul

În conformitate cu prevederile Acordului-cadru mai Sus menționat, s-a încheiat prezentul
contract subsecventde Servicii, între:

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI, cu sediul înBucureşti, Şos, Bucureşti — Ploiești, nr. 8B, sector 1. cod poştal 013962, telefon: 021.222.84.19,021/224.67.89, fax: 021/224.58.62, 021.224.30.76, cod fiscal 14008314, contROS7TREZ70121G335000XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată prin
Marius ALBIȘOR — Director General, în Calitate de achizitor, pe de o parte.

mail office Promprest.ro; WWw.romprest.ro (Sediu secundar: Intrarea Străulești nr.17-35, Sector 1,
București tel. 021, 668.10.50, fax 021. 68.10.65), înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul București, sub numărul J40/3673/2011, cod fiscal RO13788556, contROSSTREZ7005069XXX004373, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti şi cod IBAN: RO69BUCU 0569 7766 2511 RO02, deschis la Alpha Bank — Sucursala Otopeni, reprezentată legal prinDirector General Adjunct — Bogdan Marian ADIMI, în calitate de Prestator,pe dealtă parte.2. Definiții

2.1 - În prezentul contract unmătorii termeni vor fi interpretați astfel:„onTact — reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.achizitor și prestator - Părţile rântaulunito, așa cui sunt Acestea numite în

prezentul contract:Proțul contructului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului pentruîndeplinirea
integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;servicii- activități a căror prestare fac obiectal contractului;Produse - echipamentele, mașinile, utilajele, Piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse înanexa/anexele la prezentul contract Şi pe care prestatorul are obligația dea le furniza aferentserviciilor prestate conform contractului;Jorta majoră - un eveniment mai

E ților,acestora,care nu puteafi
p

sboniuA Si. respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemena evenimente:războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute caurmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este
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ponsiderat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai SUS care, fără a crea oimposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părti;& zi -zi calendaristică; an - 365 de zile;h ALPAB - Administrația Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti.

3. Interpretare
3-1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la formasingular vor includeforma de pluralși viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context3-2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire În zile reprezintă zile caleudaristice dacă nu se specifică
înmod diferit,

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul principalal contractului4.1 - Prestatorul se obligăsă executepentru achizitor serviadministrarea ALPAB,în conformitate cu tabelul de mai jos:
ii de întreținere a spațiilor verzi aflate în

|A Denumire operații executate UM | Cantitate|Tarif|Valoare
1 | Cosit mecanic cu trimerul | mp | 2542.028,24 | 0.1843 | Salsa2 | Cosit mecanic cu motocosifoea [mp | 1.031.000.86 00637| 65674.763 | Greblat

,

| DP|2202824) 00497| 146218504 | Scos buturugi | buc 20,00 | 202,41 | 4048.205 | rari de corecție la arbori de peste 7m înițime | buc + 500.00|50938 |_254.690,00
H ș | retro arbori uscați de peste 7m înălțime |_bue 5,00 553.48] 2.767,407 | reci de corecție la arbori sub 7m îi | buc 50000| 70,31 35.155,00& | Mobitizat sol, ivit, prăşit randafiri | buc 50.000,00| 0.051 2.550,009 | Tuns gard viu ornamental ] ml 170000] 0,67 1.139,00|10_ | Plivitulburuienilo din peluză mp 75000,00| 0,1501|1.257,50|-11 | Scos Drajoni la arbori si arbuști buc 4000000| 06011] 276440012 enEmaterial dendrologic și e 200,00 tes asi

TOTAL |_1.105.997,12|4 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile și cantitățilerealprestate.
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S. Valoarea contractului
5.1 Valoarea contractului: 1.105.997,12 lei + T.V.A,5.2 La data încheierii Prezentului contract, tarifele practicate pentru servispațiilor verzi aflate în administrarea ALPAB, suntcele din oferta de preţ actuali:

Zu<>& CONSILIUL GENERALAL, MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

6. Durata contractului
6-1 Durata contractului: începând cu data 01.07.2018 Și până la datade 31.07.2018.
7. Obligațiile principale ale prestatorului7-1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la stanAcordul-cadru nr. 1216/2014.
7:2- Prestatorulse obli

dardele și sau performanțele prevăzute în

Cu excepția situațieitarca caietului de sarcini întocmitde cătreachizitor.

8. Obligațiile principale ale achizitorului8.1 - Achizi

facturii de către acesta,
8.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzuteconvenite, prestatorul are dreptulde a sista prestarea servi ilor și de a beneficia de reactualizareasumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul onoreazăfactura, prestatorul va relua prestarea serviciilorîn cel mai scurt timp posibil.
3, Sanețiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-și execute obligațiile asumate

zistrat la ANSPDCP cunr. 27134
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2.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract,furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă 45 faliSă nu preiudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despifurnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoarePână la data denunțării unilaterale a contractului,

CLAUZE SPECIFICE

10. Garanția de bună execui a contractului10.2 — Garanţia de bună execuție se poate constitui printr-un instrument de garantare emis în condițiilelegii de o societate bancară ori de o societate de asigurări. Prestatorul va deschide un cont, la dispozițiaautorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți.Suma inițială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de0,5% din prețul contractului. Pe parcursul derulării contractului, autoritatea contractantă Urmează săalimenteze contul, în urma Teţinerilor succesive, din sumele datorate pentru facturile parţiale. Contuldeschis este purtător de dobândă în favoarea executantului.103 - Achizitorul se oblieă să elibereze garanția pentru Participare la achiziția publică și să emită

Prejudiciului creat, dacă prestatorulnu își execută, execută cu întârztece Sau execută necorespunzătorobligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanţiei de bunăexecuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiilecare nu au fost respectate,
10.5 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în conformitate cu art. 42, alin, 4 dinH.G. 395/2016.

11. Alte responsabilitățiale prestatorului1-1 - (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul șiPrombtitudinea cuvenite angajamentului asumatși în conformitate cu docuuitele Acordului-cadru(5) 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 șiBed, ontract, În măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poatededuceîn mod rezonabil din contract.11.2 - Prestatorul este pedej
prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturorprestare utilizate, cât și de cali

12. Alte responsabilități ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilitățişi/sau informații pe careacesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

gistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
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13. Recepție șiverificări
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

Bile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorulare obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentruacest scop.

14, Începere, finalizare, întârzieri, sistare14.1 (1) Prestatorul are oblieația de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil dela primirea ordinului de începere a contractului.
(2) În cazul în care. prestatorul suferă întârzieri Și/sau suportă costuri suplimentare, datorate înexclusivitate achizitorului Părțile vor stabili de comun acord:*) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şib) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se Vor adăugala prețul contractului.14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractuluisau,dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzutăa fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit dePărţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nuse datorează prestatorului, sauîi) alte circumstanțe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcareacontractuluide către prestator, îndreptățesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadeide prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor Tevizui, de comunacord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă araficul de prestare, acestaare obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor deprestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional.14.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu 9 prelungire a termenului de execnție, oriceîntârziere în îndeplinirca contractului dă dreptul achizitorului de a solicita Ppenalități prestatorului.

13. Amendamente
15.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modi:
interesele.
comerciale legitime ale acestora și care nu au putut
16. Subcontractanți
16.1 - Prestatorul are obligația, în cazul
contracie cu subcontractanții desemnați,
achizitorul.

în care părți din contract le subcontractează, de a încheiaSub aceleași obligații în care el a semnat contractul cu
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162 (1) Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiatecu subcontractanții desemnați.

(2) Lista Subcontractanților, cudatele de recunoaștere ale acestora, câtși contractele încheiatecuaceştia se constituie în anexe la contract.163 - (1) Prestatorul este pe deplin Tăspunzător față de achizitor de modul în care îndeplineștecontractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care îşiîndeplinește partea sa din contract
(5) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceşiia nu îşiîndeplinesc partea lor din contract.

16.4 - Prestatorul poate schimba Oricare subcontractant numai daca acesta nuși-a îndeplinit partea sadin contract. Schimbarea Subcontractantului nu va schimba Preţul contractului și va fi notificatăachizitorului.

a CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

17. Cesiunea
fai = Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiifără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate Privind garanția sau orice alteobligații asumate prin contract.

le sale asumate prin contract,

18. Forța majoră
18.1 - Forța majorăeste constatată de o autoritate competenti182 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentulContract, pe toată perioada în care aceasta acționează.18.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără aprejudicia drepturile celi se cuveneaupărților până Ia apariția acesteia.18.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şiîn mod complet, producerea acesteia Şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitconsecințelor.

18.5 - Dacă forța majoră acţionează sau se estii
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea defără ca vreuna din părțisă poată pretindă celeilalte daune-interesc.

imează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni,
Plin drepta prezentului contract,

13. Soluţionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabitratative directe, orice neînțeleg:

19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nureușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să sesoluţioneze,de către instanțele judecătoreşti din sectorul 1, Bucureşti.
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20. Limba care guvernează contractul20.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
21. Comunicări
21.1- (1) Orice comunicare între Părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fietransmisă în scris,

(2) Orice document scris trebuie î
primirii.
21.2 - Comunicările între părțise pot face șiprin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condițiaconfirmării în scris a primirii comunicării.

înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul

22. Legea aplicabilă contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înțeles să încheie prezentul contract în două exemplare originale, câte unul pentrufiecare parte,

Achizitor:
Prestator:

ADMINISTRATIAFACURI, PARCURI S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICES.A.SI AGREMENT BUCURESTI -, Director General AdjunctDirector Genefal ai Bogdan Marian ADIMIMarius ALBIȘOR

Viză C.F.P.P,
Șef Serviciu Financiar bilitate
Monica COBAN 3 5

4nuMyaVizat pentru legalit;
Şef Birou Jurid
Cosmin TRI;

Mariana DURAN
Şef Birou Achiziţii Publiceşi
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