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Serviciul Achiziţii Publice

„. PRMORICZ DE URR np
1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a
încheiat prezentul contract de lucrări, între:

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în București,
Șos. București — Ploiești, nr. 8B, Sector1, tel. 021.224.58.60, fax 021.224.58.62, cod fiscal
14008314, cont trezorerie ROS7TREZ70121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului
București, reprezentată prin Dl. Marius ALBISOR — Director General, în calitate de Achizitor,
pe de o parte
și

SC TEHNOMONTAJ CONSULTING SRL, cu sediul în București, sector6, str. Calea Giulesti
mr. 44, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului J40/5075/2005, e-mail
tehnomontajoqmail.com, cod fiscal 17365915, cont RO3BTREZO6&5069XXX014726, deschis la
Trezoreria sector 6, reprezentată legal prin Cristian SIMIONESCU- ADMINISTRATOR siAdrian SIMIONESCU-SEF SERVICIU CONTRACTE, în calitate de executant, pe de altă
parte.

2. Definiții
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel
contract - prezentul contract și toate anexele sale;
achizitor şi executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
prețul contractului- prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrării- locul unde executantul execută lucrarea;
forța majoră- reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care seaflă în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează
greşeli sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 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
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asemeneacelor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligațiilor uneia din părţi:
comandă - solicitare scrisă din partea achizitorului;
zi - zi calendaristică;
an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural și 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. Obiectulşi prețul contractului
4.1- Executantul se obligă să execute lucrări de reparații la reteaua de apa rece care
deserveste Sera Ghencea conform Ofertei Comerciale TMJ 14040/30.09.2019 si a Devizului de
lucrari, anexa la prezentul contract
42. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de lucrări de reparații la reteaua de apa rece care deserveste Sera Ghencea
conform Ofertei Comerciale TMJ 14040/30.09.2019 sia Devizului de lucrari, anexa la prezentul
contract.
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul lucrărilor executate,
plătibil executantului de către achizitor, este de 124.378,01 lei la care se adauga TVA.
Decontarea seva face pe baza devizului de lucrări.

5. Durata contractului
5.1. Prezentul contract este valabil de la data semnarii până la data de 31.12.2019.
5.2. Perioada de garanție a lucrărilor este de 12 luni de la data încheierii procesului verbal de
recepție.

6. Executarea contractului
6.1. Executarea contractului începe la data semnării lui si emiterea „Ordinului de incepere a
lucrarilor”.

7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt: Oferta Comerciala TMJ 14040/30.09.2019 si Devizul de
lucrari.

8. Obligaţiile principale ale executantului
8.1. Executantul se obligă să execute și să finalizeze lucrările precizate la art4.1, în
conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract
8.2. (1) Executantul are obligația de a executași finaliza lucrările, precum și de a remedia
viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin
contract.
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(2) Executantul are obligația de a supraveghealucrările, de a asigura forța de muncă,

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte necesare, fie de natură
provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării
acestora este prevăzutăîn contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
8.3. Executantul este obligat sa repecte reglementările legii privind calitatea în construcții, fiind
direct responsabil atat pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor
executate pe șantier cat si pentru procedeele de execuție utilizate.
8.4. (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice
problemă, menționată sau nu în contract, referitoarela lucrare. În cazul în care executantul
Consideră cădispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa
dispoziţiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectareași executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) generează
costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului
8.5. Pe parcursul execuției și remedierii viciilor ascunse ale lucrarii, executantul are obligația:

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier
este autorizată

și
de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările

(atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine
necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

- de a lua toate măsurile necesare pentru a proteja atat mediul, in perimetrul șantierului, și
cat si pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.
8.6. Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalațiilor care sunt necesare realizarii obiectului contractului, de la data
primirii comenzii de începerea lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a
lucrării.
8.7 Executantul se obliga sa foloseasca personal calificat conform prevederilor legale
aplicabile

9. Obligațiile achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru execuţia şi
finalizarea lucrărilor de reparații lucrări la reteaua de apa rececare deserveste Sera Ghencea.
9.2. Achizitorul are obligația de a asigura, pe durata derularii lucrarilor, amplasamentul/locatia
libera si de a desemna o comisie de receptie pentru lucrarile ce fac obiectul prezentului
contract.
9.3.Achizitorul are obligația de a asigura, pe durata valabilitatii contractului, o persoana
responsabila cu derularea acestuia

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilăa obligațiilor
10.1. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 dezile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, 0,01%lzi. Aceleaşi
penalități vor fi datorate de către executant pentru neindeplinirea în termen a obligațiilor
contractuale.
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10.2, Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în
mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept sau de a cere
rezilierea contractului şide a pretinde plata de daune-interese.
10.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția
ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire
pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
Corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a
contractului.

11. Garanţia de bună execuție a contractului
11.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum
de 5% din valoarea totala, fara TVA a contractului, in cuantum de 6.218,90 lei înainte de
începerea execuției contractului
Mod de constituire: Scrisoare de garantie de buna executie sau retineri succesive din sume
datorate pentru facturipartiale Scrisoarea de garantie va fi eliberata de o banca sau o societate
de asigurari si se va depune în original. În cazul retinerilor succesive, contractantul are obligatia
de a deschide un cont distinct la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent, cont ce trebuie deschis dupa semnarea contractului si oricum inainte de inceperea
executiei contractului. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuiesa fie mai
micade 0,5% din pretul contractului, respectiv in suma de 621,89 lei
11.2 - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce
executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
11.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11.4 - Achizitorul seobligă să restituie garanția de bună execuţie de la executarea obligațiilor
asumate, astfel
a)70% în termen de 14 zile de la data încheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu
a ridicat pâna la aceadata pretentii asupra ei, iar risculpentru vicii ascunse este minim.
b) 30% la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza PV dereceptie finala.
11.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

12. Începerea și execuţia lucrărilor
12.1. Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului de incepere a lucrailor emise de achizitor, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului
12.2. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a
stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația
de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru
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acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și persoanele
desemnate, de achizitor.

(2) Executantul areobligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de muncă, în ateliere, depozite și oriundeîși desfășoară activitățile legate de îndeplinirea
obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
12.3. (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
achizitorului

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări,
inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau pări de lucrare,la dispoziția
achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazulîn care se constată călucrările sunt de calitatea corespunzătoare și au fost
executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelireași refacerea
vor fi suportate decătre achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

13. Finalizarea lucrărilor
13.1. Lucrările vorfi finalizate pana la data de 31.12.2019.
13.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația dea notifica în scris achizitorului că
sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând receptionarea lucrarilor.

(2) Responsabilul de contract al achizitorului pe baza situațiilor de lucrări executate
confirmateși a constatărilor efectuate peteren, va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru
a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe,
acestea vorfi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediereși finalizare.
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficienţelor, la o nouă solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.
13.3. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În
funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
13.4. Recepția se poate face și pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vederefizic și
funcțional.
13.5.Perioada de garanție acordată lucrărilor
135.1, Perioada de garanție decurge dela data recepției la terminarea lucrărilor și până la

recepţia finală.
13.5.2. Perioada de garanție a lucrărilor este de 12 luni.
135.3. (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediereaviciilor și altor
defectea căror cauzăeste nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: utilizării de materiale, de instalații
sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau unui viciu de concepție,
acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau neglijenței
sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi
revin în baza contractului.

Operator de date cu caracter personal înregistrat lu ANSPDCP cu ur. 27134
Sos. Bucureşti

—
Ploieşti, nr_ SB, Sector |. Bucureşti

Cod FiscaiE d



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Achiziţii Publice

(3) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca
lucrări suplimentare.
13.54. În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 13.5.3 alin.(2),
achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau
reținute din sumele cuvenite acestuia.

14. Modalităţi de plată
14.1. Plata facturii se va face, în termen de 30 dezile lucrătoare dela intocmirea Procesului
Verbal de receptie al lucrarilor, insotit de factura, după verificarea și acceptarea situației de
plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeştedin diferite motive, dar, în
special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită
imediat.
14.2. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua
ritmul execuției și de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei
de efectuare a plății. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanța, executantul va relua
executarea lucrărilorîncel mai scurt timp posibil
14.3. Contractul nu va fi considerat terminat până când Procesul-verbal de recepție finala a nu
va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform
contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea
perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu
va fi condiționată de eliberarea certificatului de recepție finală

15. Asigurări
15.1. Achizitorul nu va 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 executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina
achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia

16. Forța majoră
16.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin
prezentul contract, petoată perioada în care aceasta acționează
16.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiunea forței majore, darfără
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
16.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți,
imediatşi în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în
vederea limitării consecințelor.
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16.5. Dacăforța majoră acționează sause estimează că va acționa o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17. Încetarea contractului
17.1. - Contractul poate înceta:
a) prin acordul scris şi semnat al ambelor Părţi;
b) prin voinţa Achizitorului şi fără intervenţia instantelor judecătoreşti sau alte formalități,
formalități, cu notificarea furnizorului cu 15 de zile inainte, caz in care furnizorul are dreptul de a
pretinde plata corespunzatoare pentru partea indeplinita din contract (inclusiv achizitia de
materiale facuta)
c) la îndeplinirea obiectului contractului sau la expirarea duratei contractuale;
d) deplin drept, fara punere in intarziere si fara interventia instantelor de judecata in cazul
deschiderii procedurii deinsolventa si/sauin cazul incalcarii clauzelor contractuale.
17. 2.- Partea care invocă o cauzăde încetarea prevederilor prezentului contract o vanotifica
celeilalte părți, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă
efectele.
17.3. - Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente
între părţile contractante.
17.4. - 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
bugetareprin care s-au redus fondurile băneşti alocate de Consiliul general al Municipiului
Bucureşti

18. Soluţionarea litigiilor
18.1. Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între eiîn cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
18.2. Dacă, după15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc
să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanțele judecătorești competente din România.

19. Limba care guvernează contractul
19.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunii
20.1. (1) Orice comunicareîntre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisăîn scris.
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în

momentul primirii
20.2. Comunicările între părțise pot faceşi prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în
scris a primirii comunicării

21. Legea aplicabilă contractului
21.1 Contractul vafi interpretat conform legilor din România.

22.Clauze de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal
22.1 Părțile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se
aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei
persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea
Europeană sau carele furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a
următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:capacitatea de a respecta drepturile
persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale;

a. informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval
maxim de72 ore și, în cazul Executantului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în
care o astfel de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia;

b. îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea _conformării
cuRegulamentul 679/2016,

22.2 Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au
încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face
obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părţi. De asemenea perioada
de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă
realizării obiectului principal al contractului.
23.3 Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu potdeveni accesibile sau comunicate
unor terțepărți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare,
Părţile vor lua toate măsurile tehniceși în special organizatorice necesare, în ceea ce privește
obligațiile asumate prin această clauză:

* vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;
vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a
datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter
personal nu potfi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul
prelucrării sau utilizării şi după stocare;

+ se vor asigura că datele cu caracter personal nu potfi citite, copiate, modificate sau
eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este
posibil să verifice şi să stabilească către care organisme se dorește să se efectueze
transferul datelorcu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

+ se vor asigura că potverifica și stabili dacă și de către cine au fostintroduse, modificate
sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;
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* se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal,

datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părţi:
+ se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere

accidentală se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite potfi prelucrate separat

23. Anexele Contractului
Contractul este insotit de Oferta Comerciala TMJ 14040/30.09.2019 si Devizul de lucrari.

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

Achizitor Executant,
ADMINISTRATIALAC SC TEHNOMONTAJ CONSULTING SRL

Viză C.E.P, EDirector econoi
Monica SORA an
Avizatjuridi
Consilier Jufidic
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