
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘŞ ICE

CONTRACT DE LUCRARI
- PROIECTARE SI EXECUTIE -

nr. /ZCSI data _/£1).2019

L.Preambul
În temeiul HCGMB nr. 130/2018 pentru aprobarea Normei Interne privind modalitate:

atribuire a contractelor catre si intre entitatile juridice la care Municipiul Bucuresti este acti
majoritar, s-a incheiat prezentul contract de lucrari, denumitin continuare „contractul”,

între
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI,cu sediul in Bucur

Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 8B, Sector |, tel: +40 212246.789, fax: +40 212.224.58.62, en

office(Qalpab.ro, CUI:14008314, Cont: ROS7 TREZ 7012 1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Stati
Sector 1, legal reprezentata de catre Domnul Marius ALBISOR avand functia de Director General.
calitate de ACHIZITOR,pe de o parte

si

ICIPALA CONSOLIDARI BUCURESTI SA, cu sediul in Bucuresti,
Traian, Nr.44, telefon: 021.371.26.00, Email: offi „ro.Nr.de Ordine la Reg.Com:
9349/2017, Cod Fiscal: RO 37764937, Cont: RO, deschis la Trezoreria Statului-Sector 3, reprezentată|prin Domnul loan Laurentiu Moater avand funcţia Director General Adjunct, în calitate de EXECUTA|
pe de altă parte.

COMPANIA MU!

2. Definiții
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel

a contract —prezentul contract și toate anexele sale:
b. achizitor şi executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract:
e. prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pe
îndeplinirea intgralăşicorespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării locul unde executantul execută lucrarea;
e. forfa majoră reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizi
și inevitabilă, carese află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greşelii sau vinci acestorț

care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemi
evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărut
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat
majoră un eveniment asemenea celor de maisus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face ex!

de costisitoare executarea obligațiilor uneia din păr
f.zi -zi calendaristică; an- 365 zile.
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VERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞȚICONSILIUL GE
RAȚIA LACURI,ADMI

PubliceServiciul Achi:

g. ordin administrativ: orice instrucțiune sau ordin emis de achizitor către executant privind exepuțiă

lucrărilor.
h. act adițional: document ce modifica termenii 5. condiţiile contractului de execuţie.

Î donflit de interese înseamnă orice eveniment influențând capacitatea executantului de a exprima o opinia

profesională obiectivă şi imparțială, sau sare î piedică pe acesta, în orice moment, să acorde priefiltă

Pereselor achizitorului sau interesului publie general zi Proiectului, orice motiv în legătură cu poțibile

contracte în viitor sau în conflict cu a
e, ale executantului. Aceste resțricții

te angajamente, trecute sau prezent

Sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanți, salariați si experți acţionând sub autoritatea și conțrolul

executantului. ntract, care este acordată de către inștanța

j- despăgubire generală: suma. neprevăzută expres în prezentul co!

de judecată sau este convenită de către părțica Și despăeubire plătibilă părții prejudiciat în urma înc lcării

Cetaotuluide proiectare și execuție lucrări decătre cealată PETE

le. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă dd către

na din părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;

1, proiectul: proiectul (documentația) în legătură cu PArS Sunt executate lucrările în conformitite SU

prevederile din prezentul contract;

Pre ermene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului SAU

ospective. În cazulfncâtre

producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelorr
ultima zi a termenului se împlinește într-o Zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoa! ei zile

lucrătoare
n. garanția de bună execuție Sur

autorității contractante de îndep!

o. garanția acordată lucrărilor:
data recepției finale

p. perioadă de notificare a defec|

defecțiunii şi momentul transmiterii către executant

sectoare de lucrări în intervalul de timp cuprins între

Lucrări şi recepţia finală. la expirarea perioadei de garanții

ma de bani care se constituie de către contractant în scopul asfeurării

ae itaivă, calitativăşi în perioada convenită a contractului

tre data recepției la terminarea lucrărilor Şi

perioada de timp cuprinsă în

ilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul ider ificării

* notificări privind defecțiunile apărute la lucțări sau

data recepției la terminarea lucrărilor sau Sectogrele de

e acordată lucărilor.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma

de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este peris de context.

Sa Termenul “zi"sau “zile”sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică] în mod

diferit

Clauze obligatorii

4, Denumirea , obiectulşi prețul contractului
11. Denumirea contractului “Contractde lucrări pentruproiectare, execuție și asistență tehnic

pentru obiectivul de investiții „REABILITARE, REPARATII CAPITALE.
i

sl : , RECONSTRUe RTNDERE SI SUPRAINALTARE A CONSTRUCTIILOR C1 SI C2, AMENAJARI CONE
IATIVELOR PSI IN VIGOARE SEDIUL ALPAB, SOS.BUCURESTI-PLOIEȘTI, SE

SECTOR 1,BUCURESTI “.
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Z4) angajamentul ferm de susţine
"e) contractele cu subcontractanții, în măsura în care în contractulde achiziţie publică/acordul-cadru

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI= ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞ|

ul Achiziţii Publice

42 - Executantul se obligă:
1). să execute servicii de proiectare, în fazele Proiect Tehnic, DDE (DETALII DE EXECUTIE), as|tehnica si executie de lucrari în vederea realizarii obiectivului „REABILITARE, REPARATII CAPIT,
RECONSTRUCTIE, EXTINDERE SI SUPRAINALTARE A CONSTRUCTIILOR C1 SAMENAJARI CONFORM NORMATIVELOR PSI IN VIGOARE SEDIUL AL|
SOS.BUCURESTI-PLOIESTI, 8B, SECTOR 1,BUCURESTI “b).să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrărilor în vederea realizarii obiectis|
„REABILITARE, REPARATII CAPITALE, RECONSTRUCTIE, EXTINDERE
SUPRAINALTARE A CONSTRUCTIILOR C1 SI C2, AMENAJARI CONFOJ
NORMATIVELOR PSI IN VIGOARE SEDIUL ALPAB, SOS.BUCURESTI-PLOIESTI,
SECTOR 1,BUCURESTI ",în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
4.3. - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de
avand ca obiect Proiectare, asistenta tehnica si executie de lucrari pentru obiectivul „REABILIT|
REPARATII CAPITALE, RECONSTRUCTIE, EXTINDERE SI SUPRAINALTARI
CONSTRUCTIILOR C1 SI C2, AMENAJARI CONFORM NORMATIVELOR PSI IN VIGQ
SEDIUL ALPAB, SOS.BUCURESTI-PLOIESTI, 8B, SECTOR 1,BUCURESTI“44. Preţul convenit pentru îndeplinirea integrala a contractului, respectivprețul lucrărilor executate
serviciilor prestate, plătibil executantului de către achizitor, este 7,549.748,74 lei la care se adauga T.V.
% în valoare de 1.434.452,26 lei, respectiv 8.984.201,00 lei cu TVAinclus
4,5— Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului deproiectare plătibil ex:
de către achizitor, este de 121.848;74 lei la care se adaugă TVA 19% in valoare de 23.151,26 lei, respet
145.000,00 lei cu TVA inclus. <
4.5 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv lucrări de execuție, plătibil executantul
către achizitor, este de 7.427.900,00 lei la care se adaugă TVA 19% in valoare de 1.411.301,00 lei, resp
8.839.201,00 lei cu TVA inclus.

5. Durata contractului
S.1.Durata prezentului contract: de la data semnarii de catre ambele parti si este valabil pana la dat
31.05.2022 r

5.2. Termende elaborare si predare proiect tehnicsi detalii de executie: 20.02.2020. —/
5.3.Termen de executie a lucrarilor este de 24 luni de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilo
construire.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părțiși îşi produce efectele până la închei
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 şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertel
privesc aspectele tehniceşi financiare;
b oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de eval
6) garanția de bună execuție

din partea unui terţ,dacă este cazul:

reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanți:

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞȚI

Serviciul Achiziţii Publi

f) acordul de asociere, dacă este cazul.

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuție.Constituirea garantie) de
buna executie se va realiza in termende 5 de zile de la semnarea contractului
7.2. Executarea contractului se face în conformitate cu graficul de executie necesar realizarii lucrarilor. parte
integrantă din prezentul contract.
7.3. Termenele de execuţie a lucrărilor si serviciilor care fac obiectul prezentului contract sunt
- etapa1 — proiect tehnic si detalii de executie, verificare tehnica a proiectarii: 20.02.2020.
— etapa 2 - execuția lucărilor de construire conform proiect, in termen de 24 luni de la emiterea Ordinului de.

incepe a lucrarilor de construire.
- etapa3 asistenta tehnica din partea proiectantului, pe perioada executarii lucrarilor;
7.4. Executantul va preda proiectul tehnic in 3 exemplare originale si în format electronic(pdf si dwe/format
editabil),

8. Protecţia patrimoniului cultural național
&.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic.
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absglută
a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligația de a lua toate masurile necesare pentru ca muncitorii săi sauoricare [alte

persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza8.1, iar imediat după descope
și înainte de îndepărtarea lor. de a înştiința achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispozii
primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziții executapitul
suferă întârzierişi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părțile vorstabili:
-orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul:
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

rea.
iile

8.3 - Achizitorul are obligația, de îndată ce a luat la cunoștință despre descoperirea obiectelor prevăzuțe la

clauza 8.1.de a înştiința în acest sens organele de poliție și comisia monumentelor istorice

9. Obligaţiile principale privind executia si proiectarea lucrarilor
entruExecutantul se obligă să execute Servicii de proiectare, asistenta tehnica si exccutic de lucrari

obiectivul de investitii: „REABILITARE, REPARATII CAPITALE, RECONSTRUCTIE,
EXTINDERE SI SUPRAINALTARE A CONSTRUCTIILOR C1 SI C2, AMENAJARI CONFORM.
NORMATIVELOR PSI IN VIGOARE SEDIUL ALPAB, SOS.BUCURESTI-PLOIESTI, 8B,
SECTOR 1, BUCURESTI “, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
9.2 - (1) Executantul are obligația de a executaşi finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascuns
atenția şi promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proi
în limitele prevăzute de prezentul contract

- (2) Exccutantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
instalațiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte,fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pe

măsura În care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate dedu

9.1

cu
cta,

tru
fe în

f contract.
__4> mod rezonabil dincontract.
ZT93 — (NExecutantul are obligația de a prezenta achizitorului. înainte de începerea execuţiei lucrării. Spre

"aprobare, graficul de executie necesar realizarii lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞȚI

Publiul AchiziTV
ţ

94. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tutror
operațiunilor executate pe șantier, precum şi pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectțirea
prevederilorşi a reglementărilor legii privind calitateaînconstrucții

- (2)Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de acesth în
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajhrea
Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora

- (8) Executantul va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care au fost întocmite d? 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 în aneţele
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi. după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele,

untverificările calculelor şiorice alte documente pe care executantul trebuie săle întocmească sau care
cerute de achizitor.
95 - (1) Executantul are obligația de a respecta şi executa dispozițiile achizitorului în orice probleină,
menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile

rului sunt nejustificate sau inoportune. acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fard ca
obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în țare

acestea contravin prevederilor legale.
- (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispozițiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăți în.

execuție care generează costuri suplimentare. care nuse datoreaza culpei executantului si nu au pututfi late
în calcul la intocmirea PT. atunci aceste costuri vorfi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.6 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achiz|tor,

precum și de furnizarea tuturor echipamentelor. instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necețare.
îndeplinirii responsabilității respective.

ile- (2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survineoeroareîn poziţia, cotele, dimensiuțEp eiî părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată pe
a situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în

eja

sau aliniamentul oricăre
cheltuiala sa. cu excepţ
scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a pre

şipăstra cu grijă toate reperele. bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
9.7 - Pe parcursul execuției lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:
) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe şantier este autorizatășide
a menţine șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu țunt

finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea necesară evitării oricărui pericol pentru respectifele
persoane:
îide a procuraşi de a întreține, pe cheltuiala sa, toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alafmă

taţişi pază. când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor saude către alte autor

competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara şantierului și pent

evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice saualtora, rezultate din pol

zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelţr şi
(instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data prii ordinului de începere a lucrării până la flata

——> semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.
—=19.9- (1)Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în mășura

permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuzi

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
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“* „încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Achiziţii Publice

a) confortul riveranilor: sau
le de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care dese
țile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

- (2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acțiunilor în justiție, dauni

ese

lore
interese, costurilor. taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu oblitația
prevăzută la alin.(1), pentrucare responsabilitatea revine executantului.
9.10 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile saupodurile ce comunică ct
sunt pe traseul şantierului şide a preveni dete!
Oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va selecta trasecle, va alegeşi va folosi vehiculele, va li

sau
rarea saudistrugerea acestora de către traficul propriu sțu al

ita
Şi repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentarce va rezulta în mod inevitabil din deplasareă
materialelor. ecl

care este posibil. astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilorşi podurilor respectiva.
- (2) În cazul în care natura lucrărilor impuneutilizarea de către executant a transportului pe

prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum”se înțelege inclusiv ecluză,
dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul se înțelege orice ambarcațiune
prevederile respective se vor aplica în consecință.

- (8) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drumcare comunică cul

care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau al

asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor pri
avarierea respectivelor poduri sau drumuri

— (4) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va
consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipament
instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe tra
șantierului.
9.11 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obliați
dea evita, pe cât posibil. acumularea de obstacole inutile pe șantier:

îi) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii. surplus de materiale:
de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel. care

mai sunt necesare.
- (2) Executantul are dreptul de a reținepe şantier. până la sfârşitul perioadei de garanție, numaia

materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii oblizaţi
sale în perioada de garanție.
9.12 - Executantul răspunde, potrivit obligațiilor careîi revin, pentru viciile ascunse ale construcții, ivit
la recepţia lucrării și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru vi
structurii de rezistență, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente exec
lucrării.
9.13 - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva or

î) reclamaţii şi acţiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (bre
nume, mărci înregistrate etc). sau cele legate de echipamentele, materialele, instalațiile sauutilajele fol
pentru sau în legătură cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea:şi
) daunc-intercse, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situației în care o astfe]

9.14 - Oblieaţiile proiectantului privind proiectarea:

Operator de dațe cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
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(1) Executantul are obligația de a realiza proiectarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contrac| cu
proiectanți calificați. ingineri sau alți profesionişti. care corespund cerințelor menționate în specificațiile
tehnice.
(2) Executantul va garanta că el, proiectanți şi subproiectanți
pentru proiectare,
(3) Executantul îşi asumă răspunderea privind disponibilitatea proicctanților de a participa la discuţi| 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 execuţiea contractului.
(4) Pe baza specificațiilor tehnice puse la dispoziție de achizitor, exccutantul are obligația de a asigura
elaborareași finalizarea tuturor proiectelor necesare pentru protecția! relocarea utilităţilor afectate de ludrări
sau pentru orice alte lucrari ce pot intervene în timpul executiei, cu excepția celor pentru care achizitprul
asigură integral proiectarea necesara.
(5) Executantul are obligația de a elabora un proiect tehnic coerentşi conform cu cerințele din specificațiile
tehnice şi planşele furnizate de achizitor. potrivit documentației de atribuire care a stat la baza încheferii
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 parte
integrantă a întregului proiect de execuție al lucrăriloi
(7) Executantul are obligația de a se asiguracă toate aspectele privind proiectarea lucrărilor respectă ceri!

impuse de către achizitor şivafi responsabil pentru proiectarea lucrărilor la un standard ce poatefi v
de către persoana autorizată de achizitor care acţionează în calitate de verificator de proiecte.
(8) Executantul are obligația de a proiecta toate lucrările (provizorii sau permanente) necesare îndeplițiirii
obiectului prezentului contract
(9) Executantul are obligația de a elabora proiectul în conformitate cu standardele tehnice şi prevede
legale referitoare la proiectarea lucrărilor de construcție și a celor referitoare la mediu înconjurător
(10) Dacă pe parcursul derulării contractului intervin modificări ale standardelor şi/sau legislației aplicabile
la elaborarea proiectului. executantul va înştiința achizitorul și va transmite propuneri peptra.
aplicare/actualizare.
(11) În situația în care, potrivit prevederilor art9.14.(9) achizitorul decide că se impune aplicarea n

reglementări, propunerile pentru aplicare vor face obiectul unui act adițional, semnat de părțile contractânte
cu respectarea prevederilor legale în materie, la data încheierii acestuia.

săi au experienţa şi capacitatea necebară

ţele

cat

rile.

ilor

(12)Executantul va soluţiona neconformitățile și neconcordanțele semnalate de către persoana autorizat] de
achizitor, în calitatea sa de verificatoral proiectului.

10. Codul de conduită
10.1 Executantul va acționa întotdeauna loial. imparțial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor
conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum și cu discreția necesară, Se va abțint să
facă afirmații publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabiă a
achizitorului, precum şi să participe în orice activități care sunt în conflict cu obligațiile sale contractuale în

raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia ș| va
| prezenta această oblieație în mod clarterţilor, dacă vafi cazul

,ilor|, 10.2 Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiut

_politice,culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.
“10.3 Când Executantul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experții, agenţii sau subordonați

"seoferă să dea,ori sunt de acord să ofere orisă dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facil|
Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
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or: Somisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau faptPrivind prezentul contract sauorice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavorizaOrice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul roatedecide încetarea prezentului contract conform prevederilor art28, fără a aduce atingere niciunul dreptanterior dobândit de executant.
10.4 Plățile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori benefic
acesta, și atât Executantul cât și personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa și salariațiteritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie. plată indirectă ori orice altă formă de retriluțieîn legătură cusau pentru executarea oblieațiilordin prezentul contract,
10.5 Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indircci, la vreo redevență, facilitate sau comisioh cuPrivire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului sau ale Proiectfără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.
10.6 Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contracililui,inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea acestuia. În acest sens, cu exc ţiacazului în care se obține acordul scris prealabil al Achizitorului. Executantul şi personalul său, salarial ori
contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată orici
persoanesau entități, nicio informație confidențială divuleată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nul vorface publică nicio informație referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derdlării
prezentului contract. Totodată, Exccutantul și personalul său nu vor utiliza în dauna Achizito
informațiile ce le-aufost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurateîncursul sal în
scopul executării prezentului Contract.
10.7 Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de

Contractulpoate înceta conform art.28 din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzhale.
[abil

[me;
tăți

u ce poate derivi

cheltuieli
sunt comisioanele care nu sunt menționate în prezentul contract saucare nu rezultă dintr-un contract vaîncheiat 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 sociț
care potrivit tuturor aparențelor este o societate interpusă.
10.8 Executantul va furniza Achizitorului, la cerere. documente justificative cu privire la condițiile în care seexecută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe caţe oconsideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existența (nor
cheltuieli comerciale neuzuale.

11, Obligațiile achizitorului
|steritat.

11.1 — Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru contractul: Proiectare, astehnica si executie de lucrari pentru obiectivul: „REABILITARE, REPARATII CAPITALE,
RECONSTRUCTIE, EXTINDERE SI SUPRAINALTARE A CONSTRUCTIILOR C1 S| G2,AMENAJARI CONFORM NORMATIVELOR PSI IN VIGOARE SEDIUL ALPAB,
SOS.BUCURESTI-PLOIESTI, 8B, SECTOR 1,BUCURESTI “

, in termen de 30 de zile |de la
iregistrarea facturilor la sediul Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti insotite de situatţile de
lucrari, dupace, in prealabil, au fost verificate de dirigintele de santier.
112 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obţine toate autorizațiile şi avizele necehare
execuției lucrărilor.
11.3 -Achizitorul are obligația de a pune la dispozii
următoarele:
- amplasamentul lucrării. liber de orice sarcină:

Operator de datecu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
Ploiesti. ar. SB, Sector |. Bucureşti
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şi pentru organizarea de șantier
- suprafețele de teren necesare pentru depozitare

ispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru

11.4 - Achizitorulare obligația de a pune la

execuţia lucrărilor contractate.
11.5 - Achizitorul are obligația de a &

notificarea executantului.
116 — Achizitorul este pe deplin responsabil de exactiată documentelor

furnizate executantului. precum și pentru dispozițiile si livrările sale.

11.7 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare stu orice alte ves

sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate

schizitorului și vor fi încredințate în grija i sub autoritatea acesteia.

118 - Executantul este pe deplin responsabil Pentru conformitatea.

operațiunilor executate pe șantier, presum și Peniit procedeele de exe

prevederilor şia reglementărilor legii privind calitatea în construcții

cunse în cel mult 5 zile de la

„amina şi măsura lucrările care devin as

şi a oricăror alte informații

ii sau obiecte de interes arheo|ogit

ca fiind proprietatea absolțtă &

stabilitatea și siguranța tfturor

cuție utilizate, cu respețtară

12.Confiictul de interese
12.1 Executantul va lua toate măsurile necesare PenUI preveni ori stopa orice situație care ar pultă

compromite executarea obiectivă și imparțială2 prezentului contract. Confliciele de interese polBAC în

mod special ca rezultat al intereselor economice. finităţilor politice ori de naționalitate, al legtturțon de

Padenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori Înterese comune. Orice conflict de interese apțrul În

timpul executării prezentu
ficat în scris achizitorului, în termen de 10 zile de a pariția

lui contract trebuie notii

acestuia.
15Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și dață este

necesar, poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salar[at A
contractat deel, incl! ducerea și salariați din teritoriu, nuse află într-o situație care ar putea geperă

Sonfliet de interese. Executantul va înlocui, în 10 zile și fără vreo compensație din partea Achizitoruluţ orise

Membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, Pare 58

regăseşte într-o astfel de situație.
12.3 „Executantul trebuie sa evite orice contact care ar puteasa compromită independența ori pp cea &

personalului său. salariat sau contractat, inclusiv conducerea și din teritoriu. În cazul în care

Peneatantul nu-şi menține independența, achizitoru, fără afectarea dreptului acestui de a obţine reparărea

prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situațieide conflictde interese, VA Putea decide încetarea |de plin

drept și cu efect imediat a prezentului contract, în condițiile prevăzute la art28.

alariați

13.Facilități pentru personal și forța de muncă

ISRA PAIva sigura și va întreține toate cele necesare pentru cazare precum și faciliățile/soțiale

pentru personalul său. De asemenea, executantul va asigura facilități și pentru personalul achi torului

A pentru buna derulare a contractului
ecutantul nu va permite niciunuia din angajați săisă locuiască temporar sau permanent î$ nici 9

structură care face parte din lucrările permanente.

14.Saniepentru neîndeplinirca culpabilă a obligațiilor

161- ln siln care din in saal executau nu își îndeplineşte la termen obligațiile asumate prin

act,
ul este îndreptățit de a deduce din preţul obligatiil

or

ZI penalități, o sumă echivalentă cuo cotă ă Poate footeriti11
p , sumă

a procentuală din preţul valoarea facturilor
5

d.01%zi de intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
lor neachitate, TESPTRRE
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14.2 - În cazul în care,din vina sa exclusivă, achizitorul nu onorează facturile la termen, atunci aceşta are.

ieația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cuo cotă procentuală din plata neefectuată. res]
0.01%/zi de intarziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

ectiv

14.3 - 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 / de a cere rezilierea contractului şi
pretinde plata de daune-interese.
14.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul. printr-o notificare scrisă a
executantului, fără nici o compensație. dacă acesta din urmădă faliment, cu condiția ca această den|

să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În ace:

executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndej

până la data denunțării unilaterale a contractului

Clauze specifice
15. Garanţia de bună execuţie a contractului
15.1 - Garanţia de bună execuţie a contractului este de 5% din valoarea totala, fara TVA a contractul
cuantum de 377.487,44 lei, pentru perioada de garantie a lucrarilor.
Mod de constituire: Scrisoare de garantie bancara de buna executie.Scrisoarea de garantie va fi elibei

o banca sauo societate de asigurari si se va depune în original la sediul autoritatii contractante in ter
5 zile de la semnarea contractului.
15.2 - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai dupăce executantul
dovada constituirii garanţiei de bună execuție.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, în

creat, dacă executantul nu î;

asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanţiei de bună ext

achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, pre

ita prejudi

dea

esată
nțare
ca
linjtă.

ui, în

ta de
en de

făcut

iului

, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile
cuţie.

ând totodată obligaţiile care ju du
fost respectate.

[mate15.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție de la executarea obligațiilor ast
astfel
Pentru proiectare:
ajîn termen de 14 zile de la data încheierii procesului
în baza proiectului respectiv. dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.

erbal de recepție la terminarea lucrărilor exe cutate.

Pentru executie:
b)70% în termen de 14 zile de la data încheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor, daca nua țidicat

pâna la aceadata pretentii asupra ei, iar risculpentru vicii ascunse este minim.
c) 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 execuție a contractului.

16. Începerea şi execuția lucrărilor
16.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului

în acest sens din partea achizitorului.
blice,- (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări P,

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
162 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execu

Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.
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— (2)În cazulîncare exccutantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nț își
îndeplinește îndatoririle prevăzute la pet. 9.2 alin (2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului untermen până la care activitatea să intre în normal şisă îl avertizeze că. în cazul neconformării, la expirhreă
termenului stabilit îi va rezilia contractul.
163 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuției lucrărilor şi de a stăbil
conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifică, înscris. una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, şi anhime
responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului şi dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă
persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului

- (2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncţ.
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activitățile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contfact,
inclusivpentru verificarea lucrărilor ascunse.
16.4 (1) Materialele trebuiesă fie de calitatea prevăzutăîndocumentația de execuție; verificările şi testările
materialelor folosite la execuția lucrărilor. precum şi condițiile de trecere a recepţiei provizorii și a recepției
finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexcle la contract.

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

- (8) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale pude în
operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nusunt corespunzătoare calitativ sah că.

'manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar. achizitorul va suporta aceste
cheltuieli.
16:5- (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunsc, fără aprobarea achizitorului.

- (2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, incllisiv
fundațiile, sunt finalizate, pentrua fi examinate şi măsurate.

- (3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, şi
deareface această parte saupărţide lucrare, dacă este cazul.

- (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost execiţtate
conform documentației de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vorfi suportate de dătre
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
îi) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau

reaiii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încăle|
contractului de către acesta, îndreptățesc executantul dea solicita prelungirea termenului de execuţie a
lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
- (1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
- (2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.

ÎN”

7/18. Finalizarea lucrărilor si receptia
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18.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacăeste cazul. oricare partealor, prevăzut a fi finalizat într-un terfnen
stabilit prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la
data începerii lucrărilor
18.2 - (1)La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că țunt
îndeplinite condițiile de recepție. solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

- (2)Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teen,
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în țare
se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vorfi notificate executantului. stabilindu-se şi
termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficiențeloț, la
O nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.
18.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelțre:
prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcția de
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aprobasau de a respinge recepţia.
18.4 - Recepția se poate faceşi pentrupărți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic funcţion

19. Finalizarea și recepţia documentației tehnico-economice faza proiect tehnic
19.1. Documentațiile tehnicecefac obiectul contractului se predau achizitorului. la sediul acestuia, confprit
termenelor prevăzute la art.7 din prezentul contract, în 3 exemplare originale semnatesistampilate, pe hârtie
si în format electronic (pafsi dwe/format editabil) atât piesele scrise cîtși cele desenate.
192. Recepția documentațiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise şi desenate pe baza unui proces
verbal de predare-primire a documentelor, pentru fiecare fază decontabilă, semnat de achizitor la momentul —

predării si numai dupa verificarea de catre verificatori atestati
19.3. În caz de constatare a unor lipsuri sau inadvertențe în documentația predată, achizitorul va
obiecţiunile cuvenite în limitele temei de proiectare și a obligaţiilor (misiunilor) asumate de executant, a
normativelor şi legilor în vigoare, în maxim 15 zile de la primirea lucrării. Neprezentarea de obiecțiuri în
acest termen prezumă acceptarea documentației în formapredată.
19.4. Executantul va inainta beneficiarului un exemplar din Devizul General, deviz pe obiecte si list
cantitati de lucrari în formatscris si electronic în doua exemplare originale.

21. Perioada de garanție acordată lucrărilor
21.1 - Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor
este de 60de luni
21.2 (1) În perioada de garanție, exccutantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a exețută
toate lucrările de modificare, reconstrucție şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză

până la recepţia fina[ă si

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 datorii
î) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cuprevederile contractului: sau
) unui viciu de concepţie. acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor: s

|
ii) neglijenței sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite cafe îi

+ re baza contractului.
sta8) În cazul în care defecțiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către a+ il =

7" conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
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21.3 În cazul în care executantul nu execută lucrările, achizitorul este îndreptățit să angajeze şi să plătească
alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor (le la
executant sau reţinutedin sumele cuvenite acestuia.

22. Modalităţi de plată
22.1 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executantîn termen de 30 zile calendaristicedeleemiterea facturilor insotite de situatiile de lucrari. dupa ce,înprealabil, au fost verificate de datre
dirigintele de santier.
22.2 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semndt de
comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală |a fi
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, sume
disponibile cu aceasta destinatie se vor comunica executantului prin grija beneficiarului.

23. Ajustarea preţului contractului
23.1.Pretul prezentului contract va putea fi ajustatpe toata durata acestuia, doar in cazul în care țunt

respectate prevederile art.221 din Legea nr.98/2016 si/sau prevederile art.164 din HG nr.395/4016
coroborate cu prevederile art.86 din HG nr.419/2018, precum și în cazul apariţiei unor situații care n[i au
pututfi prevăzute la momentul încheierii acestuia, cu acordul părţilor, prin act adițional. De asemehea,
garanția de bună execuție se modifică în consecință

24. Asigurări
241 - (1) Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor. o asigurare ce va cuprinde
toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamențele,
materialele pe stoc, personalul propriuși reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să
recepționeze lucrările. precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

- (2) Asigurareaseva încheia cuo societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare Ya fi.

suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.
- (3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, ori de

de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
se va cere. polița sau pol|ieleâte ol

- (4) Executantul are obligația de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru (bate

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului. Ia cerere, polițelț de
asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
24.2 - Achizitorul nu vafi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lee. în
privința 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 agenţilor squ d
angajaților acestuia.

25. Subcontractanţi
i în25.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați. în aceleaşi condi

/

— care el a semnat contractul cu achizitorul.
25.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiatf cu
/ subcontractanţii desemnați.
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ZI formalități sau intervenția autorităților sau a instanței de judecată,
|
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- (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiat cu
aceștia 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 îşi îndeplintşte
partea sa din contract

- (8) Executantul arc dreptul de a pretinde daunc-interese subcontracianților, dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.
25.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa|din

barea subcontractantului nu va modifica prețul contractului şi va fi notificcontract. Scl

26. Forța majoră
26.1 - Forţamajoră este constatată de o autoritate competentă.
26.2 - Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndepli
contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
26.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forței majore, dar fară a preju
drepturile celi se cuveneau părților până la apariția acesteia.
26.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediatşiîn
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limițării

obligațiilor asumate prin prezehitul

icia.

consecințelor.
26.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cal

acesteia în maximum 2 zile de la încetare
26.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 2 luni, fiețare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna|din
părți să poată pretinde celeilahe daune-interesc.

zei

narea litigiilor
ive

ură cu îndeplinirea
27.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă. prin trat
directe. orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi
contractului.

în

între ei în cadrul sau în l

27.2 - Dacă, după15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorulşi executantul nu reuşesc să rezolv
mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instarț

judecătoreşti din România.
fete

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 execuția contractului în cauză. Încetarea va operade plin

drept, fără necesitatea vreunei formalități sau intervenția autorităților sau a instanței de judecată.
28.2- Prezentul contract va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă de 12 lunid
semnarea sa de către părți. 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 nua fost emis ordinul de incepere intr- o perioada de 12 luni

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

la
sau

inci

"28.4- Încetarea prezentului contract de lucrari în condițiile art.28.1 și 28.2. nu va produce niciun fel de efțote
asupra altor drepturiale achizitorului și executantului dobândite în baza prezentului contract.
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28-S- Suplimentar față de cauzele de încetare definite la art.28.1 şi 28.2, Achizitorul poate rezilia Contrăctul
cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 5 zile executantului, fără necesitatea uneil|alte

sau instanțe de judecatiformalități şi fără interveni
dar nelimitându-se la acestea:
a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligațiile asumate:

în oricare dintre situațiile următdare,

b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către achizitor sau de dătre
reprezentantul

său
autorizi

€) executantul cesioncază contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului
1) executantul face obiectul unei proceduride insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub contrblul

itatea, saf
altei autorități. a încheiat o înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor. şi-a suspendat act seaflă într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislația |saureglementările la nivel național:
e) executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotătârejudecătorească definitivă:
) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe dareAchizitorul îl poate justifica;
2) împotriva executantului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecatcu privire la fra|dă.
corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereslor-financiare ale C
h) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea jurid|că,
natura sau controlul executantului. cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate întrunact adițional la prezentul contract:
i) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului :j) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția
asigurarea nu este în măsură să își îndeplineascăangajamentele.
28.6- Dacă Achizitorul reziliază Contractul, va fi îndreptățit să recupereze de la executant fără a renunţcelelalte remedii la care este îndreptățit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un ni
egal cu valoarea contractului.
28.7- În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventa
materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmeazăsă le plătească]
conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte executantul din v
căruia s-a reziliat contractul.
28.8- În cazul prevăzut la art28.6., achizitorul va convoca în max 15 zile de la data rezilierii contractul
comisia de recepție, care va efectua recepţia cantitativăși calitativă a lucrărilor executate.
28.9 - Oricare dintre părți încalcă prevederile Contractului prin neîndeplinirea unei/unor obligații careîi re
potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (dupăcaz, Achizitorul sau executantul) va fi îndreptățită|
următoarele remedii:
a) despăgubiri: şi/sau
b) rezilierea Contractului
28.10 Despăgubirile pot fi:
a) Despăgubiri Generale:
b) Penalități contractuale.

, E28.11- În orice situație în care Achizitorul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține aceste despăgubirid
poate executa garanția de bună execuție. în conformitate cu prevederi

art.15.3.
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28.12După rezilierea contractului. achizitorul poate decide continuarea execuției lucrărilor cu respecțarea.prevederilor legale privind achiziţiile publice.

29. Suspendarea Contractului
29.1 În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanțiale. nereguli sau de fraudă,
Achizitorul va suspenda executarea acestuia.
29.2 În cazul în care erorile substanțiale. neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului. Achiziţorul
poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor [leja
plătite, proporțional cugravitatea erorilor. neregulilor sau fraudei.

30.Clauze de confidențialitate și protecția datelorcu caracter personal
30.1 Prestatorul are implementate politicide 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 lanivelul
companiei atinge atât datele personale ale angajaților cât și datele personale ale persoanelor (angajate
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
vizualizate sauvor suferi orice formă de prelucrare la nivelul companiei vorfi tratate în spiritul și text
Regulamentului 2016/679, se vor lua măsuri de protejare, informare precum şi remediere, în funcție
situația aplicabilă.
30.2 Prestatorul va trata Informatiile Confidentiale furnizate de Achizitor cu aceeași atenție cu
tratează orice alte informații similare. Atenţia acordată păstrării confidențialității informației va
toate cazurile, egală cu atenția pe care orice persoana ar acorda-o, în circumstanțe similare, protdj
confidențialității propriilor informații. Informațiile vor fi tratate ca fiind strict confidențiale
Prestatorul nu are dreptul să:copieze, multiplice, distribuie, dezvăluie, in niciun fel, total sau parțial
unei alte persoane, companii, corporații sau entități, nici una din Informațiile Confidențiale sau as
legate de acestea, doar în limitele exercitării obligațiilor de serviciu; -permită terţilor acccsi
Informatiile Confidențiale doar în limitele exercitării obligațiilor de serviciu și cu acordul Beneficiar
30.3 Daca Prestatorul este solicitat de către organele juridice sau administrative competente să dezv!
Informații Confidențiale referitoare la Achizitor în virtutea aplicării unei legi sau reglemer
Prestatorul va înștiința, promt, Achizitorul. În cazul în care Achizitorul nu obține un ordin sau oj

dispoziție care să-i protejeze Informațiile confidențiale. Prestatorul va dezvalui numai acele element
Informațiile Confidențiale considerate, în urma consultării 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
“=321 - (1) Orice comunicare între părți, referit

transmisă în scris.
- (2) Orice documentscris trebuie înregistrat atât în momentul transmiter

are la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să| fie

â și în momentul primirii
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32.2 - Comunicările între părți se pot face şi prin telofon.fax sau e-mail cu condiția confirmării în
primirii comunicării.
32,3 — Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partie contractante.

33. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în 2(doua) exemplare, cate l(unul) pentru fiecare parte

Achizitor, Executant,
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI

BUCURESTI SA,
Director General,
loan Laurentiu MOATER

£
Viză C.F.P.P., ADirector Economic,

Monica COBAN

-VIIIDirector, ]IG In
Irena Andrea Prodanescu

Avizat Juridic,
Consilier Juridic,&

Achiziţii Publice,
ianu
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