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1.Preambul :

In temeiul HCGMB nr. 130/2018 pentru aprobarea Normei Interne privind modalit

atribuire a contractelor catre si intre entitatile juridice la care Municipiul Bucuresti este af

majoritar, s-a incheiat prezentul contract delucrari, denumitin continuare „contractul”,

între PARCURI SI AGRE!ADMINISTRATIA LACURI,
|. tel: +40 212246.789, fax: +40 212.224.58.62.

Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 8B, Sector L

officelfalpab.ro. CUI:14008314, Cont: ROS7 TREZ 7012 1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria S

Sector 1. legal reprezentata de catre Domnul Maris ALBISOR avand functia de Director Gh

calitate de ACHIZITOR, pe deoparte

si

STI SA, cu sediul in Bucurel

ri.roNr.de Ordine la Reg Col

eclur 3. reprezenta
calitate de EXECU

COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI BUCURE!

Traian, Nr44, telefon, 021.371.26.00, Email: oflicecmeonsol
9349/2017. Cod Fiscal: RO 37764937, Cont: RO, deschis la Irezoreria Statului

Moater avand funcţia Director General Adjunct, în
prin Domnul loan Laurent
pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:

a. contract —prezentul contractşi toate anexele sale:
b. achizitorşi executant - părțile contractante. așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. prețul contractului - preţul plâtibil executantului de către achizitor, în baza contractului.

îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract:

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea:
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cu caracter extraordinar, absolut imprevizțbilă
e. forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine exter
Si inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, cre nu se datorează ereşelii sau vinei acestofa, şicare face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asembncaevenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărutl caurmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat |orță
majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face exfremde costisitoare executarea obligaţiilor uncia din părți:fi - zi calendaristică: an - 365 zile

&- ordin administrativ: orice înstrucțiune sau ordin emis de achizitor către executant privind exeduțialucrărilor.
h act adițional: document ce modifica termenii şi condițiile contractului de execuție.
i conflict de interese înseamnă orice eveniment influențând capacitatea executantului de a exprima o opinie
profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prior[tateintereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu pos|bile
contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricții
sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanți, salariați și experți acționând sub autoritatea şi contfolul
executantului.

|. Despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către insthnța
de judecată saueste convenită de către părți ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălțării
contractului de proiectare şi execuție lucrări de către cealaltă parte.
k. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de dătre
una din părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contract:
1. proiectul: proiectul (documentația) în legătură cucare sunt executate lucrările în conformitate
prevederile din prezentul contract;
m. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului
producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în
ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei

cu

sau
are

pile
lucrătoare
n. garanția de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asiguțării
autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă

şiîn perioada convenită a contractului.
9. garanția acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrările
data recepției finale
P- perioadă de notificare a defecțiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identifiqării

Ir şi

defecțiunii și momentul transmiterii către executant a notificării privind defecțiunile apărute la lucrări |sau
sectoare de lucrări în intervalul de timp cuprins între data recepției la terminarea lucrărilor sau Sectoarele de
Lucrări şi recepţia finală. la expirarea perioadei de garanție acordată lucărilor.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include fofma
de pluralşivice versa. acolo unde acest lucru este permis de context.= 32 Termenul "zi"sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în rhod.
diferit
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Publiceul Aci

Clauze obligatorii

4. Denumirea „obiectul şi preţul contractului

4.1. Denumirea contractului : Contract pentru proiectare, faza PT si DDE (DETALII DE EXECUTIE),
verificare tehnica a proiectarii, execuţie de lucrari și asistență tehnică pe toata perfoada
lucrarilor pentru obiectivul de investiții „REPARAȚII CAPITALE ȘTRANDUL ȘI BAIA GIUI EȘTI
- Calea Giulești, Nr.240, Sector 6, Bucureşti “.
4.2 - Executantul se obligă
a). să execute servicii de proiectare, in fazele Proiect Tehnic, DDE (DETALII DE EXECUTIE), ver|ficăre
tehnica a proiectarii, asistenta tehnica pe toata perioada lucrarilor si executie de lucrari, in vederea redlizarii
obiectivului „REPARAȚII CAPITALE ȘTRANDUL ȘI BAIA GIULEȘTI - Calea Giuleşti, Nf.240,
Sector 6, București “.
b).să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrărilor în vederea realizarii obiectivi|lui:
„REPARAȚII CAPITALE ȘTRANDUL ȘI BAIA GIULEȘTI- Calea Giulești, Nr.240, Sector 6,
București “, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
43. - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de crai
avand ca obiect Proiectare, faza PT si DDE (DETALII DE EXECUTIE), verificare tehnica a proiețtarii,
asistenta tehnica pe toata perioada lucrarilor si executie de lucrari pentru obiectivul:„REPARAȚII
CAPITALE ȘTRANDUL ȘI BAIA GIULEŞTI- Calea Giuleşti, Nr.240, Sector 6, București“
4.4. — Preţul convenit pentru îndeplinirea integrala a contractului, respectiv prețul lucrărilor executate bi a
serviciilor prestate, plătibil executantului de către achizitor, este 2.835.289,14 lei la care se adauga T.-V.A| 19
% in valoare de 538.704,94 lei, respectiv 3.373.994.08 lei cu TVA inclus.

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv servicii de proiectare ( inclusiv verifii lare4.

tehnica a proiectarii ) platibil executantului de către achizitor. este de 126.050,42 lei la care se adaugă
TVA 19% in valoare de 23.949,58 lei, respectiv 150.000,00 lei cu TVA inclus.

4,5 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrări de execuţie, plătibil executantuluj de
către achizitor. este de 2,709.238,72 lei la care se adaugă TVA 19% in valoare de 514.755,36 lei. respețtiv
3.223.994,08 lei cu TVA inclus.

. Durata contractului
Durata prezentului contract: de la data semnarii de catre ambele parti si este valabil pana la dat de

31.05.20;
5.2.Termen de elaborare si predare proiect tehnic si detalii de executie verificate de vcrificatori de proțect
atestati: 20.02.2020.
5.3.Termen de executie a lucrarilor este de 24 luni de la emiterea Ordinului de incepere a lucrariloi de.
construire.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şiîși produce efectele până la încheifrea
procesului verbal de recepție finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuție

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini. inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse pânăla depunerea oferteloț ce

privesc aspectele tehniceşi financiare:
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b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară. inclusiv clarificările din perioadi deevaluare:
6) garanția de bună execuţie :
4) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul:
e) contractele cu subcontractanții, în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru esteTeglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanți;
D acordul de asociere, dacă este cazul

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie.Constituirea garantie) de
buna executie se va realiza in termen de 5 de zile de la semnarea contractului.
72. Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de îndeplinire, parte integrantă din prezdntul
contract
7.3. Termenele de execuție a lucrărilor si serviciilor care fac obiectul prezentului contract sunt :

- etapa1 — proiect tehnic si detalii de executie, verificare tehnica a proiectarii: 20.02.2020.
— etapa2 - execuția lucărilor de construire conform proiect, in termende 24 luni de la emiterea Ordinulu
începe a lucrarilor de construire.

— etapa 3 - asistenta tehnica din partea proiectantului, pe perioada executarii lucrarilor.
74. Executantul va preda proiectul tehnic in 3 exemplare originale si în format electronic (pdf si dwe/forimat
editabil).

i de

8. Protecţia patrimoniului cultural național
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigi sau obiecte de interes arheolpeic
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absofută.

a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligația de a lua toate masurile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare fate

reapersoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descope
si înainte de îndepărtarea lor, de a înştiința achizitorul despre această descoperire şide a îndeplini dispozițiile
primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executahtul
suferă întârzierişi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vor stabili
- orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul:
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului
8.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzul|
clauza 8.1, de a înştiința în acest sens organele de poliție şi comisia monumentelor istorice.

9. Obligațiile principale privind executia si proiectarea lucrarilor
9.1 - Executantul se obligă să execute Proiectul tehnic, faza PT si DDE (DETALII DE EXECUȚIE),

padaVerificare tehnica a proiectarii, lucrari de executie și asistenta tehnica pe toata perii
lucrarilor pentru obiectivul de investiții „REPARAȚII CAPITALE ȘTRANDUL ȘI BAIA GIULEȘTI
- CaleaGiuleşti, Nr.240, Sector 6, București“, în conformitate cu obligațiile asumate prin prefentul
contract.

| 9.2 (1) Executantul are obligația de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse) cu
—4, atenția şi promptitudinea cuvenită, în concordanțăcu obligațiile asumate prin contract, inclusivde a proiețta.

—_ f în limitele prevăzute de prezentul contract.
/
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1 competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
/
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- (2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele,
instalaţiile, echipamentele și toate celelalte obiecte,

fie
de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pehtru

Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduch în
mod rezonabil dincontraci
9.3 - Exccutantul are obligația de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, tpre
aprobare, graficul de plăți necesar execuției lucrărilor. în ordinea tehnologică de execuție.
9.4. - (1) Exccutantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tutțiror
operațiunilor executate pe șantier, precum şi pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectărea
prevederilor şia reglementărilor legii privind calitatea în construcții

- (2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesth în
vederea consultării de câtre Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajdrea
Teritoriului. precum și de către persoane autorizate de achizitor, la cererca acestori

- (8) Executantul va fi răspunzător pentru proiectul și caietele de sarcini care au fost întocmite dd el,
Contractul prevede explicit ca lucrările permanente sunt proiectate de către executant, acesta este pe deplin
responsabil pentru proiectarea realizata.

- (4) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului. la termenele precizate înacontractului, caietele de măsurători (atașamentele) și, după caz, în situațiile convenite, desenele, calcufele,
verificările calculelor și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească suu care funt
cerute de achizitor.

9.5 - (1) Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problenă,
menționată saunuîn contract. referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții. în scris. fără că
obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispoziţiile primite, cu excepția cazului în dare

acestea contravin prevederilor legale
- (2) În cazul în care respectarea și executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultă

execuție care generează costuri suplimentare,care nu se datoreaza culpei executantului si nu au putut fi |

în calcul la intocmirea PT,atunciaceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizi

precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane nece;
îndeplinirii responsabilități respective.

- (2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiu
sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată] pe
cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în
scris. de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja
și păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.7 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedieri viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
î) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe şantier este autorizată şi

a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu

tor,
are,

pile.

de
unt.

finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea necesară evitării oricărui pericol pentru respectițele
persoane:

de a procura şide a întreţine, pe cheltuiala sa, toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alamă
şi pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorjtăți
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îi) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afâra şantierului şi penthuaevita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor. proprietăților publice saualtora. rezultate din poltlare,
Zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.
9.8 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor. echipamentelor şiinstalațiilor care urmează a fi puse

în

operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la lată
semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.
9.9 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor şial remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în mățura.
permisă de respectarea prevederilor contractului. de a nu stânjeni înutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deserțesc
proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

- (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daundlor-
interese. costurilor. taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor. rezultând din sau în legătură cu oblishția
prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.10 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu |sati
sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu saț al
Oricăruia dintre subcontractanii săi: executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va liihita
și repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasărea
materialelor. echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de peşi pe şantier. să fie limitat, în măsu!
care este posibil, astfel încâtsă nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective]

- (2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atiinci
prevederile dela alin.(1) vorfi interpretate în maniera în care prin „drum”se înţelege inclusiv ecluză, doc,
dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcațiuni
prevederile respective se vor aplica în consecință.

- (3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu[sau
care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau alforă
asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor prițind.
avarierca respectivelor poduri sau drumuri.

- (4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti

modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentdlor,

iar

consolidarea,
instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe trațeul
şantierului
9.11 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

de a evita. pe cât posibil. acumularea de obstacole inutile pe şantier:
îi) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale:

nude a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de oricefel. care

mai sunt necesare
- (2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier. până la sfârșitul perioadei de garanție, numai ațele

materiale, echipamente. instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligatților
sale în perioada de garanție.
9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite de

|
la recepţia lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de cxistență a construcției, pentru vițiile
structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente exectiției

/ lucrarii
9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
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î) reclama și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brețete,nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folbsite
pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea: şi
Îi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuicli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfil deîncălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.14 - Oblieațiile proiectantului privind proiectarea:
(1) Executantul are obligația de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contracț cu
proiectanți calificați, ingineri sau alți profesioniști, care corespund cerințelor menționate în specificaţiile
tehnice, anexa...la prezentul contract.
(2) Executantul va garanta că el, proiectanții şi subproiectanții săi au experiența şi capacitatea neccbară
pentru proiectare.
GG) Executantul își asumă răspunderea privind disponibilitatea proiectanților de a participa la discuțiț cu
achizitorul si/sau persoana autorizată de aceasta. ori de câte ori este necesar, pe parcursul derulării
contractului și până la data expirării garanţiei de bună execuţie a contractului.
(4) Pe baza specificațiilor tehnice puse la dispoziție de achizitor, executantul are obligația de a asigura
<laborarea şi finalizarca tuturor proiectelor necesare pentru protecţia/ relocarea utilităților afectate de ludrări
sau pentru orice alte lucrari ce pot intervene în timpul executiei, cu excepția celor pentru care achizitbrul
asigură integral proiectarea necesara.
(5) Executantul are obligația de a elabora un proiect tehnic coerent și conform cu cerințele din specificațiile
tehnice şi planşele furnizate de achizitor. potrivit documentației de atribuire care a stat la baza închelerii
prezentului contract
(6) Executantul are dreptul de a furniza succesiv informații pe părți de proiect cu condiția ca fiecare parte
Înaintată să fie completă în aşa fel încât să poată fi analizată si aprobată de achizitor separat, ca phrte

integrantă a întregului proiect de execuţie al lucrărilor.
(7) Executantul are obligația de a se asigura că toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă cerir
Împuse de către achizitor şi va fi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poate fi veri
de către persoana autorizată de achizitor care acționează în calitate de verificator de proiecte.
(8) Executantul are obligația de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) necesare îndepli|
obiectului prezentului contract.
(9) Executantul are obligația de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevedi
legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcție şiacelor referitoare la mediu înconjurător
(10) Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislației aplicahile

executantul va înştiinţa achizitorul și va transmite propuneri pehiru

ele
ficat.

iri

rile.

la elaborarea proiectului,
aplicare/actualizare.
(11) În situația în care, potri
reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adițional, semnat de părțile contract
cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.
(12)Executantul va soluţiona neconformitățile şi neconcordanțele semnalate de către persoana autorizati de

tor, în calitatea sa de verificator al proiectului.

prevederilor art-9.14.(9) achizitorul decide că se impune aplicarea ndilor
inte,

acl

10. Codul de conduită
F10.1 Executantul va acționa întotdeauna loial. imparțial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor

săconform regulilor și/sau codului de conduită al profesiei sale. precum și cu discreția necesară. Se va abțin
facă afirmații publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a

—f achizitorului, precum şi să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractual în
DCP cu nr. 27134

/
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raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va
prezenta această obligație în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

102 Pe perioada executării contractului. Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiuților
politice.culturale și religioase dominante în Romania, respectând totodată și drepturile omului.
10.3 Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi. personalul, experții, agenții sau subordonați
se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar. facilități
ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt
privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavcțiză
orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul ppate
decide încetarea prezentului contract conform prevederilor art.28, fără a aduce atingere niciunui drept
anterior dobândit de executant.
10.4 Plățile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din.

acesta, şi atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea saşi salariații| din
teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori oricealtă formăde retribuie
în legătură cu sau pentru executarea obligațiilor din prezentul contract.
10,5 Executantul nu va avea niciun drept. direct sau indirect, la vreo redevență, facilitate sau comisiol
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sauale Proiect
fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.
10.6 Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractilui.

clusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, și după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepția
cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariaț ori

contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulea niciodată oricărei [alte.

persoane sau entități, nicio informație confidențială divulgată lor sau despre care au luat cunoștință şi nu[vor
face publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării
prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului

informațiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sați în.

scopul executării prezentului Contract.
10.7 Executarea Contractului nu va gonera chelt

at

E

cu
lui,

li comerciale neuzuale. Dacă apar totuși astfeţ de

cheltuieli, Contractul poate înceta conform art.28 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzjiale

sunt comisioanele care nu sunt menționate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil
fe,încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legit

comisioanele plătite unui destinatar care nu este în

mod clar identificat sau comisioanele plătite unei soci
care potrivit tuturor aparențelor este o societate interpusă.
10.8 Executantul va furniza Achizitorului, la cerere. documente justificative cu privire la condițiile în care se

execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fața locului pe cafe 4

consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența țnof

cheltuieli comerciale neuzuale.

11. Obligațiile achizitorului
ficăre.11.1 — Achizitorul se obligă să plătească exccutantului prețul convenit pentru contractul: Proiectare, ver|

icctarii, asistenta tehnica pe toata perioada lucrarilor si executie de lucrari pentru obiectițul detchnica a pre i

investitii „REPARAȚII CAPITALE ȘTRANDUL ȘI BAIA GIULEȘTI - Calea Giulești, Nr.240, sc|acuri,6, Bucureşti “, in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturilor la sediul Administratiei I
*
Parcuri si Agrement Bucuresti insotite de situatiile de lucrari, dupa ce, in prealabil, au fost verificate de

—| dirigintele de santier.
ţ
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112 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile şi avizele necețare
execuției lucrărilor.
11.3 -Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului. fără plat
următoarele:

- amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- suprafețele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier.
11.4 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară peț

execuția lucrărilor contractate.
11.5 - Achizitorul are obligația de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile di

dacă nu s-a convenit alffel,

tru

notificarea executantului,
11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informații
furnizate executantului. precum şi pentru dispozițiile şi livrările sale.
11.7 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheolgeic
sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea absoluiți
achizitorului şi vorfi încredințate în grija şi sub autoritatea acesteia.
11.8 - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tut
operațiunilor executate pe şantier. precum şi pentru procedeele de execuție utilizate, cu respect

lor legii privind calitatea în construcții.

ror
rea

prevederilor şi a reglementă

12.Conflictul de interese
12.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar pi

compromite executarea obiectivă şi imparțială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apăreț în.

mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, al legăturilor de
rudenie ori afinitate. sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apăr în
timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 10 zile de la apafiția

tea,

acestuia.
122 Achizitorul
necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său,

contractat de cl. inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea gener;

conflict de interese. Executantul va înlocui, în 10 zile și fără vreo compensație din partea Achizitorului,
du salariat uri contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, car

rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și dacă ste
salariat |sau

un
ice.

Emembrual personalul
regăseşte într-o astfel de situație.
12.3 „Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independența ori pe ţa â.

arepersonalului său. salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariaţii din teritoriu. În cazul în

executantul nu-şi menţine independenţa. achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține reparțireă

prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmarea situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin

drept și cu efect imediat a prezentului contract. în condiții! prevăzute la art.28.

13.Facilităţi pentru personal șiforța de muncă EI,13.1 Executantul va asigura şi va întreține toate cele necesare pentru cazare precum și facilitățile sogiale
uipentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilități și pentru personalul achizitof

- responsabil pentru buna derulare a contractului.
13.2. Executantul nu va permite niciunuia din angajații săi să locuiască temporar sau permanent în nțci 6

structură care face parte din lucrările permanente.
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14. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
14.1 - În cazul în care, dinvina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte la termen obligațiile asumate
prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul obligatiilor neonorate la termen, ca
penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului, respectiv 0,01%[zi de
intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
14.2 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu onorează facturile la termen, atunci aceşta are
obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cuo cotă procentuală din plata neefectuată, respediv
0,01%/zi de intarziere. până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
14.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una di

dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului
pretinde plata de daune-interese.
14.4 - Achizitorul îşi 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 denlințăre
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest câ,
executantul are drepiul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită
până la data denunțării unilaterale a contractului.

tre pării, în mod cu pabil.
i dea

Clauze specifice

15. Garanţia de bună execuţie a contractului
15.1 - Garanţia de bună execuție a contractului este de 5% din valoarea totala, fara TVA a contractul
cuantum de 141.764,46 lei, pentru perioada de garantie a lucrarilor.
Mod de constituire: Scrisoare de garantie bancara de buna executie. Scrisoarea de garantie va fi eliberpta de.

o banca sau o societate de asigurari si se va depune în original la sediul autoritatii contractante în ter
5 zile de la semnarea contractulu
15.2 - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul
dovada constituirii garanţiei de bună execuție.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, în limita prejudi
creat, dacă executantul nu Își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obli
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanţiei de bună ex
achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care

ui,în.

en de

făcut

ciului
bațile
cuie,

[ou au
fost respectate.
15.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție de la executarea obligațiilor asgmate,
astfel:
Pentru proiectare:

=

a)în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor exdcutitie
în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ci.
Pentru executie:

: nb)70% în termen de 14 zile de la data încheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor, dacanu a fidicat

pâna la acea data pretentii asupra ci. iar risculpentru vicii ascunse este minim.
e) 30% la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza PV de receptie finala
15.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuţie a contractului.

16. Începerea şi execuţia lucrărilor
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16.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la prinț
ordinului în acest sens din partea achizitorului.

- (2) Executantul trebuiesănotifice achizitoruluişiInspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Pub|i
Urbanism și Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor, cu 1 zile inainte
162 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuție şi să fie terminate la data stabi
Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

- (2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacănt
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului
termenpână la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că,
termenului stabilit îi va rezilia contractul.
16.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuției lucrărilor şi de a si

conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notificd.
scris. una celeilalte,

rea

ice,

in cazul neconformării, la expirțrea

identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop. şi anțime
responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului şi dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, laltă.

persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului..
— (2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munci. în

ateliere, depozite şi oriunde îşi desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin con
tract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
16.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție: verificările și testările.
materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condițiile de trecere a recepției provizorii şi a recepției
finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

- (2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pehtru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferțntă
acestora, revin executantului.

— (3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în

operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sați că
manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar. achizitorul va suporta ackste
cheltuieli
16.5- (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, inclțisiv
fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

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

- (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate.
conform documentației de execuție. atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către

achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

17. Întârzierea și sistarea lucrărilor
17.1 - În cazul în care:
î) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau
rea) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcț

contractului de către acesta, îndreptățesc exccutantul de a solicita prelungirea termenului de execu

-(1) orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul:
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- (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

18. Finalizarea lucrărilor si receptia
18.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un ternea
Stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează dela Kata
începerii lucrărilor.
18.2 - (1) La finalizarea lucrărilor. executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt

îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție
- (2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul

va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constat că
icresunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului. stabilindu-se şi termenele pentru reme

și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor. la o nouă solicita4executantului. achizitorul va convoca comisia de recepție.
183 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corel
prevederilor acestuia cu documentația de execuție şi cu reglementările în vigoare. În funcție de constati
făcute. achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
18.4 - Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării. distincte din punct de vedere fizic şi funcțional

red.
rile

19. Finalizarea şi recepţia documentației tehnico-economice faza proiect tehnic
19.1. Documentațiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau achizitorului, [a sediul acestuia, confprit
termenelor prevăzute la art.7 din prezentul contract. în 3 exemplare originale semnate si stampilate, pe hartie.

si in format electronic (pdf si dwe/format editabil) atât piesele scrise cîtşi cele desenate.
19.2. Recepția documentațiilorse face pe baza borderourilor de piese scrise și desenate pe baza unui pr
verbal de predare-primire a documentelor. pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la mom
predării si numai dupa verificarea de catre verificatori atestati.
193. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertențe în documentația predată, achizitorul va

obiccțiunile cuvenite în limitele terei de proiectare și a obligațiilor (misiunilor) asumate de executa
normativelor și legilor în vigoare, în maxim15 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecțiur
acest termen prezumă acceptarea documentației în forma predată
19.4. Pxecutantul va inainta beneficiarului un exemplar din Devizul General, deviz pe obiecte
cantitati de lucrari in format scris si electronic in doua exemplare originale.

ces
tul

ace.

E
i în,

21. Perioada de garanție acordată lucrărilor
21.1 - Perioada de garanție decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor și până la recepţia fina[ă si

este de 60 de luni
În

perioada de garanți
le de modificare, reconstrucție şi remediere a viciilor

nerespectarea clauzelor contractuale.
E :

— (2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie,
în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i

î) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

îi unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor:
î) neglijenței sau neîndeplinirii de catre executant a oricărcia dintre obligațiile explicite sau implicite c

or, de a excpută.
ăror cauză feste

 executantul are obligația, în urma dispoziției date de achi;
altor defecte a

sfu
e îl

revin în baza contractului.
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(3)În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către achsta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor vafi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
21.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările, achizitorul este îndreptățit să angajezeşi să plăteqscă.

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.

22. Modalităţi de plată
22.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de maxim 30 zile calendarisțice
de la emiterea facturilor insotite de situatiile de lucrari, dupa ce, in prealabil, au fost verificate de chir.
dirigintele de santier.

Ţ

22.2 - Contractul nuvafi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepție finală nuva fi semna| de.
comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finalăvăfi
efectuată conform prevederilor legale. după expirarea perioadei de garanție
22,3 - Contractul este un contract multianual. pana la data de 31.05.2022.
22.4 — Plata se va face esalonat (partial) in functie de alocarile bugetare destinate realizarii investitiei, syme
disponibile cu aceasta destinatie se vor comunica executantului prin grija beneficiarului

23. Ajustarea prețului contractului
23.1.Pretul prezentului contract va putea fi ajustat pe toata durata acestuia, doar în cazul in care qunt

respectate prevederile art 221 din Legea nr.98/2016 si/sau prevederile art.164 din HG nr.395/2016
coroboratecu prevederile art.86 din HG nr.419/2018, precum și în cazul apariției unor situații care nu| au
putut fi prevăzute la momentul încheierii acestuia, cu acordul părților, prin act adițional. De asemerțea,
garanția de bună execuție se modifică în consecință.

24. Asigurări
24.1 - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor. o asigurare ce va cuprihde
toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamențele,
materialele pe stoc, personalul propriu şi roprezentanții împuterniciți să verifice, să testezo sauj săi

recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice
- (2) Asigurarea se va încheia cuo societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurarevafi

suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.
- (3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului. ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele

de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
- (4) Executantul are obligația de a sc asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru tpate

persoanele angajate de ci. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, polițeld de

asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
24.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații pltibile prin lee. în
privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajat de.

executant. cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a
angajaților acestuia.

25. Subcontractanți
25.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnați, în aceleaşi condiți în
care el a semnat contractul cu achizitorul.
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ţii Publice =25.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiatb cu
subcontractanții desemnați.

- (2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaştere ale acestora,cât şi contractele încheiatt cu
aceştia se constituie în anexe la contract.
25.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul

- (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant de modul în care își îndeplineşte
partea sa din contract.

- (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interesc subcontractanților. dacă aceştia nu
îndeplinesc partea lor din contract
25.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa| din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului şi va fi notificată achizitorului|

su CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

26. Forța majoră
26.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
26.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prez]
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
26.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fară a prejudicia
drepturile celi se cuveneau părților până [a apariția acesteia
26.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți. imediat
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limil

consecințelor.
26.5 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea caţizei
acesteia în maximum 2 zile de la încetare.
26.6 - Dacă forța majoră acționează sau se est
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract.
părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

neazăcă va acţiona o perioada mai marede 2 luni, fiețare
fără ca vreuna|din

27. Soluţionarea litigiilor
27.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,pi
directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinț

tratațive
rea

contractului.
21.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolvp în
mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanțele
judecătoreşti din România

28. Încetarea şi rezilierea contractului
|28.1.- Prezentul contract va înceta automat dacă în termen de 30 de zile de la data emiterii ordințlui

administrativ de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză. Încetarea va opera de plin.

drept, fără necesitatea vreunei formalități sau intervenția autoritățilorsaua instanței dejudecată.
28.2- Prezentul contract va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă de 12 luni d la

|sausemnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalități
intervenția autorităților sau a instanței de judecată.
28.3 - Prezentul contract va inceta automat daca nu a fost emis or

a

de la semnarea contractului de catre parti. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vrei

nul de incepere într-o perioada de 12 |uni
nei
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28.4- Încetarea prezentului contract de lucrari în condiţiile art.28.1 şi 282. nu va produce niciun fel de efbote
asupra altor drepturi ale achizitorului şi executantului dobândite în baza prezentului contract.
28.5- Suplimentar față de cauzele de încetare definite la art.28.1 şi 28.2. Achizitorul poate rezilia Contrațtul
cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 5 zile executantului. fără necesitatea unei [alte
formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare,
dar nelimitându-se la acestea:
a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligațiile asumate:
b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către acl

reprezentantul său autorizat
c) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului:
d) executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub contrplul.
altei autorități, a încheiat o înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor. şi-a suspendat activitatea, sați se.

află într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislația |sau

reglementările la nivel național:
e) executantul afost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotăf

tor sau de ctre

âre
judecătorească definiti
î) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe
Achizitorul îl poate justifica:
g) împotriva executantului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la frațdă,
corupție. implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna interesploz.

financiare ale CE:
h) areloc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea jurid
natura sau controlul executantului. cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate înt

are

act adițional la prezentul contract:
î) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului :

j) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția |sau.

asigurarea nu este în măsură săîși îndeplinească angajamentele.
28.6- Dacă Achizitorul reziliază Contractul. va fi îndreptățit să recupereze de la executantfără a renunță la

celelulte remedii la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel

egal cu valoarea contractului
28,7- În cazul rezilicrii contractului, achizhorul va lutocuni situația lucrărilui «fictiv excentate, inventțrul
materialelor. utilajelor şi lucrărilor provizorii. după care se vor stabili sumele care urmează să le plăteascţ în

conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din țină

căruia s-a reziliat contractul.
28.8- În cazul prevăzut la art.28.6., achizitorul va convoca în max 15 zile de la data rezilierii contractului,
comisia de recepție. care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate
28.9 - Oricare dintre părți încalcă prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligații care îi revin

A lapotrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau executantul) vafi îndreptăi
următoarele remedii:

a) despăgubiri: şi/sau
,b) rezilierea Contractului

| 28.10 Despăgubirile potfi:
a) Despăgubiri Generale:
b) Penalități contractuale.
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28.11- În orice situație încare Achizitorul este îndreptățit a despăgubiri. poate reține aceste despăgubiri din
orice sume datorate executantului sau poate executa garanția de bună execuție. în conformitate cu prevedirile
art.153.
28.12- După rezilierea contractului. achizitorul poate decide continuarea execuției lucrărilor curespecti
prevederilor legale privind achizițiile publice.

5
29. Suspendarea Contractului
29.1 În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanțiale, nereguli sau de frațidă,
Achizitorul va suspenda executarea acestuia.
29.2 În cazul în care erorile substanțiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului. Achizitprul

poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja
plătite. proporțional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei

30.Clauze de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal
30.1 Prestatorul are implementate politici de implementare ce vizeaza cazurile care nu sunt deja
reglementate 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 atâtdatele personale ale angajaților câtşi datele personale ale persoanelor (angajate la
terți) care devin informație transferabilă între companiile partenere (contracte de consultanță sau

outsourcing), în vederea realizării obiectului contractului. Toate datele cu caracter personal care vorfi
vizualizate sau vor suferi orice formă de prelucrare la nivelul companiei vorfi tratate în spiritul și text

Regulamentului 2016/679, se vorlua măsuri de protejare, informare precum și remediere, în funcție
situația aplicabilă.
30.2 Prestatorul va trata Inform le Confidentiale furnizate de Achizitor cu aceeași atenție cu pare

tratează orice alte informații similare. Atenţia acordată păstrării confidențialității informației va f|, în

toate cazurile, egală cu atenția pe care orice persoana ar acorda-o, în circumstanțe similare, protdțării
propriilor informații. Informațiile vor fi tratate ca fiind strict confidențiale,| iarconfidențialit

Prostatorul nu are dreptul să : copieze, multiplice, distribuie, dezvăluie, in niciun fel, total sau parțial. |nici

unei alte persoane, companii, corporații sauentități, 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 și cu acordul Beneficiarul

30.3 Daca Prestatorul este solicitat de către organele juridice sau administrative competente să dezvi

Informații Confidenţiale referitoare la Achizitor în virtutea aplicării unei legi sau reglemei

Prestatorul va înştiința, promt, Achizitorul. În cazul în care Achizitorul nu obţine un ordin sauo[altă
dispoziție care să-i protejeze Informațiile confidențiale, Prestatorul va dezvalui numai acele element

Informațiile Confidențiale considerate, în urma consultă! ii unui consilier juridic. necesare a fi dezvă
conform legii și va depune toate eforturile pentru a i se garanta că Informațiile Confidențiale vorfi tr
în conformitate cu condițiile privitoare la păstrarea confidențialității

| 31, Limba care guvernează contractul
|__ Limba care guvernează contractul este limba română.

_— =

| 32. Comunicări
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32.1 - (1) Orice comunicare între părți. referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie si

transmisă în scris.
- (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primi

32.2 - Comunicările între părți se pot face şi prin telefon.fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
primirii comunicării.
32.3 - Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partie contractante.

33. Legea aplicabilă contractului
Contractul vafi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înțeles să încheie prezentul contract în 2(doua) exemplare, cate I(unul) pentru fiecare parte -

Executant,
COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDA!

BUCURESTI SA,

Achizitor,
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI

ȘI AGREMENT BUCUREȘTI.
Director Genera(;** ,,

Marius ALBISOR vu Director General Adjunct,
loan Laurentiu MOATER

EE
Viză C.F.P.P.,

Director Economic,
Monica Copa"

Director,
lrena Andream/l/

Avizat Juridic,
Consilier Juridic,NT

Sef ea u ASI Publice,
Darr:Mihai:Rosianu

Î

n
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