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CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI
nr.___8554 _data_ 29.0 E. x

L. Părțile contractului
în temeiul O.U.G, nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. a contractelor

de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. aprobată cu modificările şi
sompletările ulterioare prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract între:

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul in
sos. Bucuresti — Ploiesti. nr. 8B, sector|. telefon 021/224.67.89. fax 021/224.58.62. cod

fiscal 14008314. cont trezorerie ROSTTREZ701216335000XXXX. reprezentata prin d-l. Marius
Al.BISOR- Director General. in calitate de ACHIZITOR. pe de o parte

si
SC VICMAR IND SRL, cu sediul în Bucuresti. Str. Amurgului nr. SIA. sector 5. tel./fax:

1214244866. înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J40/2687/2001. având CUI RO 13762882 şi cont
IBAN RO6STREZ7055069xxx00819, deschis la l'rezoreria sector 5. reprezentată legal prin d-l Nicolae
RADU — Administrator, în calitate de EXECUTANT, pe de alta parte

2. Defini
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vorîi interpretați astfel:
contract - prezentul contract şi toate anexele sale:

achiziter
şi prestator - părțile contractante. aşa cum sunt acestea numite în prezentul contracc:

prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor. în baza contractului. pentru
îndeplinirea integrală și corespunzăroare tuturor obligațiilor asumate prin contract:
forta majoră — reprezintă o împrejurare de origine externă. cu caracter extraordinar. absolut
imprevizibită și inevitabilă. care se află în aftra controlului oricărei părți. care nu se datorează groşelii
sau *inei acestora,șicare lace imposibilă executarea şi. respectiv. îndeplinirea contractului: sunt

Sonsiderate osemenea evenimente: răzb incendii. inundații sau orice slie e
e ca urmare a unei carantinc. embargou. enumerarea nefiind exhaustivă. ci

Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care. fără a crea o
o extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți:

3. Interpretare
3.1.

În
prezentul contract. cu excepția unei prevederi conirare. cuvintele la forma singular vor include

forma de plural şi vice versa. acolo unde acest lucru este permis decontext.
Toumenul 'suu “zile” sau ori; rela zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică

Operator de dute cu caracter personal
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4. Obiectul şi preţul contractului
4-1.

—
Executantul se obligă să execute lucrari de reparatie a salupeide interventie gonflabila.

KINGFISHER 450 Master RIB. cu dimensiunile de gabarit de 4.5x2.2x0.77 m. aflata in dotarea ALPAB

cu nr. de inventar 240300. respeciiv. inlocuirea flotorului din cauciuc panzat. taiat în urmara unei

vandalizari...
4,2, Prețul total pentru lucrarile ce vor[i executate. exccutantului de către achizitor. este de 9955 lei +

TVA. conform deviz anexat. —

Publicesi Investitii

Durata contractului
1. Durata prezentului contract estedela data de 29.06.2018 si până la data de 31.07.2018.

=
3.

6. Obligațiile principale ale executantului
61. - 1 vecutantul se obligă să inlocuiasca unflotor. din cauciuc panzat. si toate accesoriile necesare

bunci functionari a salupei.
62. Fxocutantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese. costuri. taxe

și cheltuieli de orice narură. aferente.

1. Obligațiile principale ale achizitoru!i
7.1, Achizitorul se obligă să achite facirile emise. în termen de max. 30 de zile de la înregistrarea

facturii la sediul său.
72. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 dezile de la expirarea perioadei convenite.

atunci exacutuntul are dreptul de a sista executia lucrarilor. Imediat după ce achizitorul își onorează

oblivaiile. executantul va relua executia lucrarilor în cel mai scurt timp posibil.
7.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantului. în scris. orice plângere sau reclamaţie

ce apare în legătură cu lucrarile executate.
74. - La primirea unei astfel de notificări. executantul are obligația de a răspunde achizitorului în

vermende 30 de zile despre modul în care se poate rezolva situația apărută, fără costuri suplimentare

pentru achizitor.

 Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabili a obligațiilor
& 1. În cazul în care. din vina sa exclusivă, exccutantul întârzie să-și îndeplinească obligațiile asur

prin prezentul contract. acesta are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu 0.1 %din
valoarea contractului. pentru fiecare zi de întârziere. pânăla îndeplinirea obligaţiilor.

8.2, - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea

perioadei convenite. atunci acestuia îi revine obligația de a plăti. ca penalități. o sumă echivalentă cu o

cotă procentuală 0.1% din plata necfectuată.

5. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți. în mod

culpabil. dă dreptul părții lezate de a considere contractul reziliat de drept. sau de a solicita rezilierea

sontractului şi de a pretinde olata de daune-interesc.

9, Întâirzieri în îndeplinirea contractului
.

5.1 Fxecutantul are obligația de a îndeplini contractul în perioada mentionata. O9.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cuoprelungire a termenului de execute. orice

îmârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități executantului.

Operatur de dațe ca caracter persunal înreslvtrat la ANSPDCP cu ar 23134
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160. Încetarea contractului
16,1. Contractul poate înceta:

acordul scris și semnat al ambelor Părţi:+voința Achizitorului șifără intervenția instantelor judecătorești sau alte formalități:
deplinirea clauzelor contractuale sau la termen.

16. 2.
= Partea care invocăo cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o vanotifica celeilalte

părți. cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

[0.3.- Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între

părțile contractante.
10.4. Achizirorul îşi rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de furnizare în cel mult
30de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi
Sare conduc la modificarea clauzelor contractuale. astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi

contrară interesului public sau datorită rectificării bugetare prin care s-au redus fondurile hăneşti alocate

de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
105. - În cazul prevăzut ls art. 10.4.. furnizorul are drepuulde a pretinde numai plata corespunzătoare

sentra partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

11. Forţa majoră
LI Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

ra majoră exoneresză părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul

e toată perioada în care aceasta acţionează.
Îndoplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forței majore, dar fără a

prejudicia drepturile celi se cuveneaupărților pânăla apariția acesteia.|1-1 Partea contractantă care invocă forța 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.|. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
11.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni. fiecare

parte va avea dreptulsănotifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna

din pdrți să poată pretinde celeitalte daune-interese.

12. Soluţionarea litigiilor
ÎI = Achizitorul şi Fsccutamtl vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin

«mative directe. orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu

îndeplinirea Contractul
122 - Dacă. după 13 zile de la începerca acestor tratative. Achizitorul şi Executantul nu reușesc să

oale în mod amiabil o divergență contractuslă. fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de

„are instanțele de judecată competente material de la sediul achizitorului.

13. Limba care guvernează contractul
1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

er personul înrezistrat la ANSPDCP cu ar. 27134
Operator de dute cu caracta tor Î. BucureştiSos Buureşii Ploiesti an, AB,
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14. Comunicări
141 - (1) Orice comunicare între părți. referitoare la îndeplinirea prezentului contract. trebuie să fie

transmisă în scris,
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul

prii
14.2 - Comunicările între părţi se potfaceşi prin telefon. fax sau e-mail. cu condiția confirmării în scris

a primirii comunicării.

15, Legea aplicabilă contractului
5,1 - Conuzctul va fi îmerpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în două exemplare. câte unul pentru fiecare

parte.

Achizitor Executant,
ADMINISTRATIA LACURI. PARCURI SC VICMAR IND SRL
SI AGREMENA BUCURES Directox,
Maries AL BOR |e Nidilae R

Director Geherat |) /V ÎN

Monica COBAN
Viză C.F.P.,
Sef Serviciu Financiar — Contabilitate

,3sanCu
Cons. Jr. Cosmin TRIMBACIU
Vicat pentru legalitase
SefBirou Juridic Sf asteai

Mariana Duran

înregistrat la ANSPDCP cu ur. 27134
or 1. BacureştiOperator de dnte cu caracter


