
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIa ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Achizitii Publice

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
nr.__J312$ data V. do/7

1. Părţile contractului
În temeiul Legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiat

prezentul contract. între:
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti,
Sos. Bucuresti —Ploiesti, nr. 8B, sector 1, telefon 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, cod fiscal
14008314, cont trezorerie ROS7TREZ70121G335000XXXX, reprezentata prin d-l. Marius
ALBISOR — Director General, in calitate de ACHIZITOR, pede o parte

şi
SC CABMEDIA SERV SRL,cu sediul în Bucureşti, Str. Aleea Zarandului nr. 4, Bl. 467, Sc. A,
Ap. 39, sector2, tel. +40 72211045, fax +40 212506178, înregistrată la O.N.R.C. Bucureşti sub nr.
140/5826/2003. cod fiscal ROI5398509, cont ROI4 TREZ 7025 069X XX00 7840, deschis la
Trezoreria sector 2, Bucureşti, reprezentată de DI. Adrian LIA - Administrator, în calitate de
prestator, pe de altă parte, prin care părțile convin

2. Definiții
2.1. În prezentul contract următorii termenivor fi interpretaţi astfel:
contract - prezentul contractşi toate anexele sale;
achizitor şi prestator- părţile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează
ercșelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundaţii sau orice alte
catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus

care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor
uneia din părţi;
zi

zi

calendaristică;
an - 365 dezile.

3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare. cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permisde context.
3.2. - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
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4. Obiectulşi prețulcontractului
4.1.

—
Prestatorul se obligă să efectueze servicii de revizie tehnica periodica la motoarele inboard

LOMBARDINI instalate pe navele OTOPENI, BANEASA, DIMBOVITA conform anexei nr.1 la
prezentul contract.
4.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor,
este de 3.641,20 lei fara TVA.

5. Durata contractului
5.1. - Durata prezentului contract este dela data semnarii si pana data de 31.12.2019.

6. Obligaţiile principate ale prestatorului
6.1. - Prestatorul se ol realizeze prestația datorată achizitorului. precizată la art. 4.1.
6.2. - Achizitorulse obliga să punăla dispoziţia prestatorului toate proiectele, documentele şi datele
pe care le deține. privitoare la obiectul prezentului contract.
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 oricăror daunc-interese, costuri,
taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, aferente, cu exceptia situatici incare o astfel de incalcare
rezulta din respectarea solicitarii Achizitorului.
65. - Prestatorul se

obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele necesareserviciilor

7. Obligaţiile principale ate achizitorului
7.1 - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termenul convenit de la emiterea
facturii de e acesta.
72 - Achizitorul se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în termenul de 30 de zile
lucrătoare de la Procesului Verbal de predare/primire si receptie a serviciilor, insotit de facturia și in
conformitate cu dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența
legislației privind finanţele publicc şi având în vedere alocațiile bugetare.
15 Achizitorul va depune dacumentatin elborntn de. prestotar pentru obtinerea avizelor si va plati
contravaloarea acestora.

8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
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
0.01 % din valoarea etapei intarziate. pentru fiecare zi de întârziere, pânala indeplinirea obligatiilor.
82 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligațiile în termende 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 0.01% din plata necfectuată.

9. Întârzieri în îndeplinirea contractului
9.1 Prestatorul are obligația de a îndeplini contractul în perioada înscrisă.
9.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare a
serviciilor, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorul: modificarea datei/perioadelor
asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act adițional.
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9.3 - 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 penalități prestatorului

10. Încetarea contractului
10.1. - Contractul poate înceta:
a) prin acordul scris și semnat al ambelor Părţi:
b)prin voința Achizitoruluişi fără intervenția instantelor judecătoreşti sau alte formalități;
c) la îndeplinirea clauzelor contractuale sau la termen.
10. 2. - Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
10.3. - Rezilierea prezentului contract nu va aveanici un efect asupra obligațiilor deja scadente între
părțile contractante.
104. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de furnizare în cel
mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului şi care 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 de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a
contractului.

11. Forţa majoră
11.1 - Forța majoră este constatată deo autoritate competentă.
11.2 -- Forța majoră exonercază părțile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioadaîn care aceasta acţionează.
11.3- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a
prejudicia drepturile celi se cuvencau părților până la apariția acesteia.
11.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat
şiînmod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea
limitării consecințelor.
11.5 - 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 forța majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna dinpărţisă poată pretinde celeilalte daune-interese.

12. Soluționarea 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
amiabilă
de reprezentanții lor.
122 - În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente.
13. Limba care guvernează contractul
13.1 - Limba care guvernează contractuleste limba română.
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14. Comunicări
14.1 - (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
primirii.
14.2 - Comunicările între părți se pot
confirmării în scris a primirii comunici

face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția

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

16. Anexele Contractului
Contractul este insotit de anexanr.1

Părţile au înțeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor Prestator
ADMINISTRAȚIA LAC! PARCURI S.C. CABMEDIA SERV S.R.L.

Administrator
Adrian LIA

SNDIA,=42Director economii
Monica COBAN
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