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CONTRACT DE PRESTA! PRnr.DIDAdata 24
98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiat

ri servicii, între:

1. Părţile contractului
În temeiul Legii ni

prezentul contract depres

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI,cu sediul in Bucur
Sos.Bucuresti-Ploiesti, Nr. 8B, Sector 1, telefon 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, Cod Unic
Inregistrare: 14008314, Cont IBAN: ROS7TREZ70121G335000XXXX deschis la Trezoreria Statului-
Sector |, reprezentata prin Dl. Marius ALBISOR — Director General, in calitate de ACHIZITOR, pe
de o parte

și
S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.. cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Str. NicolaeFilipescu, Nr.32, Ap.5,oras Stefanesti,
Numarde Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului:140/3891/2000, Cod Inregistrare Fiscala: RO 12937862,
Cont IBAN: RO82TREZ7025019XXX008265 deschis la Trezoreria Statului-Sector2, reprezentata prin
DI.Corneliu Sorin STAN- Director, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte.

2. Definiţii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:
contraer - prezentul contractşi toate anexele sale;
achizitor şi prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
preţul contractului - prețul pltibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract:
forta majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți. care nu se datorează greşelii
sauvinei acestora, si care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rizhonie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe
naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiiloruneia din părți:
zi - zi calendari:
an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1.În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
formade plural şi viceversa, 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.

4. Obiectul și prețul contractului
4.1.Prestatorulse obligă să presteze servicii privind:
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“Intocmirea Documentatiilor Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor

a barajelor Straulesti, Herastrau, Floreasca, Mogosoaia, Grivita, Tei;
-Intocmirea Expertizelor Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Functionare în Siguranta a

barajelor Bancasa si Pantelimon II.
4.2.Documentatiile vor fi predate in cate 3 exemplare originale si cate un exemplar în format

electronic, pe CD.
4.3.Preţul convenit pentru îndeplinirea serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este
de 70.000,00 lei + TVA,astfel:

- 51-000,00 lei + TVA, pentru Documentatiile Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de
Gospodarire a Apelor a barajelor Straulesti, Herastrau, Floreasca, Mogosoaia, Grivita, Tei;

- 19000.00 lei + TVA, pentru intocmirea Expertizelor Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de
Functionare in Siguranta a barajelor Baneasa si Pantelimon II.
Durata contractului

5.1. - Durata prezentului contract de la data semnarii lui sipână la data de 31.12.2019.

6. Obligațiile principale ale prestatorului
G.1.Prestatorul se obligă să realizeze prestația datorată achizitorului, precizată la art. 4.1, să participeşiSă prezinte sinteza expertizei, concluziile şi recomandările efecutate la şedinţa de avizare a
documentației la Comisia Teritorială de avizare Muntenia Vest.
6.2.Prestatorul va preda Documentatiile Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a Apelor a
barajelor Straulesti, Herastrau, Floreasca, Mogosoaia, Grivita, Tei si Expertizele Tehnice pentru
obtinerea Autorizatiei de Functionare in Siguranta a barajelor Baneasa si Pantelimon Il în termen de 30
dezile de la semnarea contractului.
6.3,Prestatorul se obligă să asigure confidențialitatea privind lucrările din documentația elaborată, iar
achizitorul va asigura confidențialitatea clauzelor din prezentul contact.
6.4.Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva o,

cheltuielideorice natură, aferente.
6.5.Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele
necesare serviciilor.

or daune-interese, costuri, taxe şi

7. Obligațiile principale ale achizitorului
7.1.Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii
de către acesta
7.2.Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în termenulde 30 de zile de lapredarea documentatiilor si acceptarea facturii şi in conformitate cu dispozițiile referitoare la angajareacheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice şi având în vedere
alocațiile bugetare. Achizitorul se obliga să pună la dispoziţia prestatorului toate proiectele, documentele
şi datele pe care le deţine, privitoare la obiectul prezentului contract.

8. Sancţiuni pentru neîndeplinirca culpabilă a obliga!
8.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul întârzie să-şi îndeplinească obligațiile asumate prin
prezentul contract, acesta are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu 0,1 % din valoarea
contractului, pentru fiecarezi de întârziere, pâna la indeplinirea obligatiilor.
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onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea

. o sumă echivalentă cuo
8.2.În cazul în care achizitorul nuîperioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penal
cotă procentuală 0,1% din plata neefectuată.

9. Întârzieri în îndeplinirea contractului
9.1.Prestatorul are obligația de a îndeplini contractul în perioada înscrisă în contract.
9.2.În afara cazului în care achizitorul este de acord cuo prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

10. Încetarea contractului
10.1.Contractul poate încet
a) prin acordul scris şi semnat al ambelor Părţi:
b) prin voinţa Achizitorului și fără intervenția instantelor judecătorești sau alte formalități;) la îndeplinirea clauzelor contractuale sau la termen.
10.2.Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
Părţi, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
10.3.Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile
contractante.
10.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de furnizare în cel mult 30
de zile de la apariția unor circumstanțe care nuau pututfi prevăzute la data încheierii contractului şicare
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 băneşti alocate
de Consiliul general al Municipiului Bucureşti.
10.5.În cazul prevăzut la art. 10.4., prestatorul are dreptul dea pretinde numai plata corespunzătoare
pentrupartea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

11. Forța majoră
11.1.Forţa majorăeste constatată de o autoritate competentă.
11.2.Forţa majoră exonercază părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul
contract, petoată perioadaîn care aceasta acţionează.
11.3.Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forței majore, dar fără a
prejudicia drepturile celi se cuveneau părţilor până la apariția acesteia.
11.4.Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediatşi în

îmod complei, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării
consecinţelor.
11.5.Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
11.6.Dacă forța majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va aveadreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna
din părțisă poată pretinde celeilalte daunc-interese.

12, Soluţionarea litigiilor
12.1.Achizitorul și Prestatorul au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract
Sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale an
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de reprezentanții lor.
12.2.În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa
instanțelor judecătoreşti competente.

13. Limba care guvernează contractul
13.1.Limba care guvernează contractul este limba română.

14. Comuni
14.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisăînscris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmitei . cât şi în momentul
primirii.
14.2 - Comunicările între părțise pot faceși prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția
confirmării în scris a primirii comunicării.

15. Legea aplicabilă contractului
15.1 - Contractul vafi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înțeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecareparte.
ACHIZITOR, PRESTATOR,

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI S.C. S.T.S.D.A. S.R.L.
SI AGREMEI Cn IDirector Gentril, “A

m:
Director Feat

dea Dlui

Director,
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