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1. Preambul
In temeiul HCGMBNr.130/2018 pentru elaborarea Normei Interne privind modalitatea de

atribuire a contractelor catresi intreentitatile juridice la care Municipiul Bucuresti este actionar
majoritar, s-a incheiat prezentul contract de lucrari, denumit in continuare „contractul” ,

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

şi

COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.A,cu sediul in
Bucuresti, Sector1, Str.Aristide Demelriade, Nr.2, Birou Nr.21, Etaj 2, e-mail:
officeEcmipb.ro, Numar de Ordine la Reg.Com: J40/10321/2017, CUI: RO 37832144.Cont:
RO28TREZ7015069XXX018805, deschis la Trezoreria Statului-Sector 1, Bucureşti, legal
reprezentata de catre Domnul Adrian NICOLAIDE, avand functia de Director General, in
Calitate de PRESTATOR, pe dealta parte.

2. Definiții
24. - În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel
contrast prozontul oontract şi toate anexele sale:
achizitor și prestator- părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
prețul contractului preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumateprin contract;
forța majoră reprezintă o împrejurare deorigine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează
greșelii 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 considerată forță majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
zi - zi calendaristică;
an - 365 dezile.
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3. Interpretare
31. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
înclude forma de pluralși viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context
3.2. - Termenul "zi "sau "zile" sauorice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit

4. Obiectul șiprețul contractului
4.1. Prestatorul se obligăsă presteze servicii de montare si demontare „Decoratiuni si ornamente
luminoase” in Parcul Cismigiu cu ocazia sarbatorilor de iarna 2019-2020, conform ofertei
financiare nr.16393/05.12.2019.
4.2. Preţul stabilit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de câtre achizitor, este de
356.525,68 lei fara TVA, respectiv 424.265,56 lei cu TVA19% inclus, astfel:
-Pretul serviciilor de montare este de 203.728,96 lei fara TVA, respectiv 242.437,46 lei cu TVA
19% inclus. Plata serviciilor de montare seface in conformitate cu art.8.1 din prezentul contract
-Pretul serviciilor de demontareeste de 152.796,72 lei fara TVA, respectiv 181.828,10 lei cu TVA
19% inclus. Plata serviciilor de montare se facein conformitate cu art 8.1 din prezentul contract.
4.3 Preţul contractului rămâne ferm în lei, petoată perioada de derulare a contractului.

5. Durata contractului
5.1. Durata prezentului contracteste de la data semnarii si până la data de 31.03.2020.

6. Obligaţiile principale ale Prestatorului
6.1. Prestatorul se obligă să monteze si sa demonteze „Decoratiuni si ornamente luminoase , inParcul Cismigiu pentru sarbatorile de iarna 2019-2020.
6.2. Prestatorul va monta decoratiunile si ornamentele luminoasein ParculCismigiu pana la data
de 23.12.2019
6.3. Prestatorul va demonta decoratiunile si ornamentele luminoase in Parcul Cismigiu pana la
data de 31.03.2020.
6.4 Presiatorul va preluasi preda, pe baza de proces verbal, in perfecta stare de functionare de
la Achizitor decoratiunile si ornamentele luminoase

7. Obligațiile principale ale achizitorului
7.1 Achizitorul sunela dispozitia Prestatorului decoratiunile si ornamentele luminoase necesare
7.2 Achizilorul se obligă să plătească prețul către prestator în termenul convenit de la emiterea
facturii de către acesta.

8. Modalitate de plata
8.1 Achizilorul se obligă să plătească facturile emise de către prestator, în termenul de 30 de
zile lucrătoare de la inregistrarea proceselor verbale de receptie a serviciilor prestate si
acceptarea facturilor fiscale, în conformitate cu dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor
din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice și având în vedere
alocațiile bugetare

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
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9.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul întârzie să-și îndeplinească obligațiile
asumale prin prezentul contract, acesta are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă
cu 001 %din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
obligațiilor
9.2 În cazul în care Achizitorul nuîşi onorează obligațiile la termenul scadental facturii, respectiv
30 zile lucratoare dela acceptarea facturii de catre Achizitor, atunci acestuia îi revine obligația de
a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 0.01% din plata neefectuată.

10. Întârzieri în îndeplinirea contractului
10.1 În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenelor stabilite la
arL8.2 si arL.8.3, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita
penalități Prestatorului.

11. Rezilierea contractului
11.1 Rezilierea prezentului contract se poate face în situația în care Prestatorul nu și-a îndeplinit
obligațiile asumate prin prezentul contract.
11.2 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente
între părțile contractante.

Te Încetarea contractuli
12.1. Contractul poate înceta:
a) prin acordul scris și semnat al ambelor Părţi;
b)prin voinţa Achizitoruluişi fără intervenția instanțelor judecătorești sau alte formalități:
) la îndeplinirea clauzelor contractuale saula termen.
12.2. 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-și producă
efectele
12.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente
între părtile contractante.

13. Forţa majoră
13.1 Forta maioră este constatată de o autoritate competentă
13.2 Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin
prezeniul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează
13.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiunea forței majore, darfără a
prejuuicia ureplurile ve li se cuveneau părților până la apariția acestala.
13.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligația de a notifica celeilalte părți,
imediat și în mod complet, producerea acesteia șisă ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în
vederea limitării consecințelor.
13.5 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile dela încetare.
13.6 Dacă forta majoră acţionează sause estimează că va acționaoperioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptulsă notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului
contraci, fără ca vreunadin părți să poată pretindeceleilalte daune-interese.
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14. Soluționarea litigiilor
14.1 Achizitorul și Prestatorul au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului
contract sau rezultatedin interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă de reprezentanții lor.
14.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa
instanțelor judecătorești competente.

15. Clauze de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal
15.1. Prestatorul are implementate politici de implementare ce vizeaza cazurile care nu sunt deja
reglemeniate prin acte juridice naționale sau internaționale sau prin acorduri internaționale la
care România este parte sau adera. Aplicabilitatea reglementărilor Regulamentului 2016/679 la
nivelul companiei atinge atât datele personale ale angajaților câtșidatele personale ale
persoanelor (angajatela terți) care devin informație transferabilă între companiile partenere
(contracte de consultanță sau outsourcing), în vederea realizării obiectului contractului. Toate
datele cu caracter personal care vor fi vizualizate sau vor suferi orice formă de prelucrare la
nivelul 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. Presiatorul va trata Informatiile Confidentiale furnizate de Achizitor cu aceeaşi atenție cu
care tratează orice alte informații similare. Atenția acordată păstrării confidențialității informației
va îl, în foate cazurile, egală cu atenția pe care orice persoana ar acorda-o, în circumstanțe
simila i confidențialității propriilor informații. Informațiile vor fi tratate ca fiind strict
confider'ale, iar Prestatorul nu are dreptulsă : copieze, multiplice, distribuie, dezvăluie, in niciun
fel, tola! 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 doar în limitele exercitării obligațiilor
de serviciu șicuacordul Beneficiarului;
15.3. Daca Prestatorul este solicitat de către organele juridice sau administrative competente să
dezvăluie Informatii Confidențiale referitoare la Achizitor în virtutea aplicării unei legi sau
reglementari, Prestatorul va înștiința, promt, Achizitorul. În cazul în care Achizitorul nu obține un
UIdin sau o alia Uispoziție cate să-l proteleze Informațiile confldenlale, Prestatorul va dezvalui
numai acele elementedin Informațiile Confidențiale considerate, în urma consultării unui consilier
juridic, ri fi dezvăluite conform legii şi va depune toate eforturile pentru a i se garanta că
Informațiile Confidențiale vorfi tratate în conformitate cu condițiile privitoare la păstrarea
confidențialității

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

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

(2) e document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în
momentul primirii
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17.2 Comunicările între părțise pot faceșiprin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în
scris a primirii comunicării

18. Documentele contractului :

-oferta financiara Nr.16393/05.12.2019.

19. Legea aplicabilă contractului
19.1 Contractul vafi interpretat conform legilor din România.

Parțile au înțeles să încheie prezentul contract în 2(doua) exemplare, câte 1(unul) pentru
fiecare parte.

Achizitor, Prestator,
FRATIA LACURI, PARCURI COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT
EMENT BUCURESTI PUBLIC BUCURESTI S.A.

RETR3aa Ş3,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
iuliana PINZARU

Avizat Juridic, Directia Economica,
Consilier Juridic, = Mihai BUHAICIUI

Serviciul Juridic,
Carmen ANGHEL

/Directia Tehnica si Investitii,
MiiE
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