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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr.___ 072 data__/2-11- 201%

1. Părţile contractului
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziție publice, cu modificările si completările

ulterioare, a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contracului de achiziție publica/acordul-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, intre

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul in
Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 8B, Sector 1, tel: +40 212.246.789, email
oficeGalpab.ro, CUI:14008314, Cont: RO57 TREZ 7012 1G33 5000 XXXX, deschis la
Trezoreria Statului-Sector 1, legal reprezentata de catre DI.Marius ALBISOR avand functia de
Director General, in calitate de ACHIZITOR,pe de o parte

şi

SC EUROSIC SYSTEMS SRL, cusediul in Bucuresti, Sector2, Sos. Pantelimon, Nr.
119, Bloc 205, Scara 1, Ap.10, tel:+40 021.250.24.96, email: officeQeurosicsystems.ro, Număr
de ordine la Reg,
Com: J40/670/2000, CUI: RO12627772, ContROG8TREZ7025069XXX000951, deschis la
Trezoreria Statului -Sector 2, legal reprezentată de catre Dl. Mircea ANDREESCU-
Administrator, în calitate de Prestator, pede altă parte.

2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi inleiprelaţi asifel
contract - prezentul contractşi toate anexele sale;
achizitor şi prestator- părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoarea tuturor obligaţiilor sale, asumateprin contract,
amplasamentul obiectivelor - locul unde se presteaza serviciile;
forţa 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
greşeli 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, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 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 obligaţiilor uneia din părți:
comandă - solicitare scrisă din partea achizitorului;
zi- zi calendaristică;
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an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vorinclude formade plural şivice versa, acolo unde acest lucrueste permis de context.
3.2. - Termenul "zi"sau "zile" sauorice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu sespecifică în mod diferit.

4. Obiectul şipreţul contractului
4-1- Prestatorul se obligă să efectueze servicii de mentenanta la ceasurile stradale, aflateînadministrarea ALPAD, conform tabeluluide mai jos :

Nr. Amplasament Observatii Pret unitar,|Perioada Valoarecrt. fara -luna - totala, fara
TVA/luna TVA

1|B-dul Unirii (la intersectia|Ceas stradal cu 3 fete 350,00 = 700,00Bdul Mircea Voda, in montat in 2007
____|spatiul verde)2|Foisorul de Foc (in statia|Ceas stradal cu3 fete 350.00 = 700,00

STB) montat in 2007
3|Str. Traian (la intersectia|Ceas stradal cu 3 fele 350,00 2 700,00

cu Calea Calarasilor) montat in 2007.
4|Calea Vitan (scuar Ceas stradal cu3 fete 350,00 ; 700,00

POSTA)
n montat in 2007

— N)5|Gradina Botanica Ceas stradal cu3 fete 350,00 2 700,00
montat in 2009,

|

6|Piata Universitatii Ceas stradal cu 2 fete 350,00 2
LL montat in 2010

7|Piata Unirii Ceas stradalcu 4 fete 350,00 2
montat in 2010

8|Piata Romana Ceas stradal cu2fete 350,00 2
' montat in 2010

9|Sfantul Gheorghe Ceas stradal cu4 fete 350,00 2
montatin2010.10|Pare Circul de Stat Ceas stradal cuZ fete 350,00 e
montat in 2010

=11|Parc Tineretului Ceas stradal cu 2 fete 350,00 2 700,00
E | montat in 2010
12|Parc Cismigiu Ceas stradal cu 4 fete 350,00 VI 700,00

montat in 2010
13|Parc Herastrau Ceas stradal cu 4 fete 350,00 2 700,00

montat in 2010
14|Parcul Carol| (langa rond|Ceas stradal cu 4 fete 350,00 = 700,00fantana), montat în 2010
15|Piata Constitutiei Ceas stradal cu 2 fete 350,00 2 700,00

. montat in 2010
16|Herastrau -Debarcader Ceas stradal cu 3 fete 350,00 2 700,00

montat in 2012.
Valoare totala, fara TVA 11.200,00=! Valoare totala, cu TVA inclus 13.328,00 |Operator de dute cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
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4.2. - Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de mentenanta la ceasuri stradale specificate la art.4.1.
4-3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
Prestatorului de către Achizitor, este de 11.200,00 lei fara TVA , respectiv 13.328,00 lei cu
TVAinclus, conform art.4.1.

5. Durata contractului
5.1. — Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si produce efecte pana la data de
31.12.2019.

6. Documentele contractului
6.1. - Documentele contractului sunt:

1. Oferta de pret.

7. Obligaţiile Prestatorului
7.1. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de mentenanta lunare, la fiecare dintre ceasurile
stradale enumerate in cadrul art4.1, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract:
7.2 — Prestatorulva presta servicii de mentenanta ale unitatilor centrale, ale mecanismelor de
ceas, ale receptoarelor GPS ale ceasurilor stradale care fac obiectul prezentului contract;
7.3 — Prestatorul va presta servicii de diagnoza ale functionarii neconforme ale ceasurilor.
7.4 — Prestatorul va presta servicii de demontare ale elementelor vechi/uzate sau defectesi de
montare ale elementelor noi, costul elementelor necesare unei reparatii fiind suportat decatre
Achizitor.Prestatorul va inainta Achizitorului un deviz care va contine lista elementelor ce
trebuiesc inlocuite, precizand si valoarea estimative a acestora. Achizitorul îşi rezervă dreptul de
a achiziționa piesele de schimb de la furnizorul cu cea mai bună ofertă tehnico-finaciară.
7.5- Nu intra in sarcina Prestatorului lucrarile de constructie-montaj ce ar putea aparea in urma
unui/unor accidente la ceasurile stradale.

8. Obligaţiile Achizitorului
8.1. - Achizitorul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit in termenul si in conditiile
stabilite prin prezentul contract.
8.2.- Achizitorulse oblige sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.

9. Sancţluni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1. - În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 dezile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi in valoare de 0,01%/zi.
Aceleași penalitați vor fi datorate de catre Prestator pentru neindeplinirea în termena obligațiilor
contractuale.
9.2. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintrepărţi, în mod
culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept sau de a cere
rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
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9.3. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată Prestatorului, fără nici o compensație, dacă acestadin urmădă faliment, cu condiţia caaceastă denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire
pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale acontractului.

10. Modalităţi de plată
10.1 - Plata serviciilor se face de către beneficiar prin trezorerie, direct prin mijloacele de
decontare legale, conform reglementărilor în vigoare, în lei, în contul prestatorului şiîn baza:
- facturii prestatorului emisă după realizarea lucrării;
- procesului — verbalde recepție cantitativă şi calitativă.
10.2. Factura va fi emisă de către prestator după aducerea la îndeplinire a sarcinile prevăzute la
art. 7 al prezentului contract, și după semnarea de către beneficiar a procesului — verbal de
recepție.
10.3. Plata facturii emise de Prestator se faceîn termen de 30 de zile de la data recepționării
serviciilor, prin ordin de plată în contul Prestatorului

11. Asigurări
11.1. - Achizitorul nuva fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Prestator, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina
Achizitorului, a agenţilor sau a angajaților acestuia

12. Forţa majoră
12.1. - Forța majoră este constatată deo autoritate competentă.
12.2. - Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prinprezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
12.3.- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiuneaforței majore, dar farăa prejudicia drepturile celi se cuveneau părților până la apariția acesteia.
12.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți,imodiat şi în mod complet, produveiea avesluia şi să la orlce măsuri care ll stau la dispoziție În
vederea limitării consecințelor.
12,5, - Dacă forța majoră acţinnează sau se estimează că va acţionao porioada mai mare de G
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului
contraci, fără ca vieunia din părți să poatăpretinde celeilalte daune-interese.

13. Încetarea contractului
Art. 13.1. Contractul poate înceta:

a) prin acordul părților;
b) la expirarea duratei contractuale iniţiale sau la aducerea la îndeplinire a obligațiilor

contractuale;
C) prin denunţare unilaterală efectuată în scris, cu un preaviz de minim 15 dezile înainte dedata solicitată;
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d) de plin drept, fără punere în întârziere şi fără intervenția instanţei de judecată:

Î) în cazul în care împotriva uneia din părți s-a emis o sentinţă privind deschiderea
procedurii de insolvenţă;

îi) în cazulîn care una din părţi a încălcat dispoziţiile contractuale.
Art. 13.2. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de furnizare
în cel mult 15 de zile de la apariţia unor circumstanţe 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 retras fondurile băneşti alocate de Consiliul general al Municipiului Bucureşti.
Art. 13.3. - Încetarea contractului nu va produce efecte asupra obligaţiilor restante ale părţilor la
dala încetării contractului.

14. Soluţionarea litigiilor
14.1. - Achizitorul şi Prestatorul vor depune toateeforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sauînlegătură cu îndeplinirea contractului.
14.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorulşi Prestatorul nu reuşescsă rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanțele judecătoreşti competente din România.

15.Clauze de confidențialitate și protei datelor cu caracter personal
15.1 Prestatorul are implementate politici de implementare ce vizeaza cazurile care nu suntdeja
reglementate prinacte juridice naționale sau internaționale sau prin acorduri internaționale la
care România este parte sau adera. Aplicabilitatea reglementărilor Regulamentului 2016/679 la
nivelul companieiatinge atât datele personale ale angajaților câtși datele personale ale
persoanelor (angajatela terți) care devin informație transferabilă între companiile partenere
(contracte de consultanță sau vulsvuruiny), în vederea realizării obiectului contractului Toate
datele cu caracter personalcare vorfi vizualizate sau vor suferi orice formă de prelucrarelanivelul companiei vorfi tratate în spiritul și textul Regulamentului 2016/679, se vorlua măsuri de
protejare, informare precum și remediere, în funcție de situația aplicabilă.
15.2 Prestatorul va trata Informatiile Confidentiale furnizate de Achizitor cu aceeași atenţie cu
care trateazăorice alte informații similare. Atenția acordată păstrării confidențialității informației
va fi, în toate cazurile, egală cu atenția pe care orice persoana ar acorda-o, în circumstante
similare, protejării confidențialității propriilor informații. Informațiile vor fi tratate ca fiind strict
confidențiale, iar Prestatorul nu are dreptul să : copieze, multiplice, distribuie, dezvăluie, în niciun
fel, total sau parțial, nici unei alte persoane, companii, corporații sau entități, nici una din
Informațiile Confidențiale sau aspecte legate de acestea, doar în limitele exercitării obligațiilor de
serviciu; permită terţilor accesul la Informatiile Confidențiale doarîn limitele exercitării obligatiilor
de serviciuşi cu acordul Beneficiarului;
15.3 Daca Prestatorul este solicitat de către organele juridice sau administrative competente să
dezvăluie Informații Confidențiale referitoare la Achizitor în virtutea aplicării unei legi sau
reglementari, Prestatorul va înştiinţa, promt, Achizitorul. În cazul în care Achizitorul nu obţine un
ordin sau o altă dispoziție care să-i protejeze Informațiile confidențiale, Prestatorul va dezvalui
numai acele elemente din Informațiile Confidențiale considerate, în urma consultării unui
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consilier juridic, necesare a fi dezvăluite conform legii și va depune toate eforturile pentru a i se
garanta că Informațiile Confidențiale vor fi tratate în conformitate cu condițiile privitoare la
păstrarea confidențialității.

16. Limba care guvernează contractul
16.1. - Limba care guvernează contractul este limba română

17. Comunicări
17.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atât in momentul transmiterii cât şiîn
momentul primirii.
17.2. - Comunicările între părţi se pot faceşi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.

18. Legea aplicabilă contractului
18.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înțeles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte 1(unui) pentru
fiecare parte.

Achizitor, Prestator,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI Eurosic Systems S.R.L.
si AGREMEI IT BUCURESTI

Administrator,
Mircea ANDREESCU

VIZA C.F.P.P.,
Director Economj
Monica COBANIĂ

n.
Sef S izitii Publice,

Di SIANU
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