
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIs ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREME

CONTRA! TDE ABONAMENT
nr. 2 din 221/2420)

Încheiat între:
ADMINISTRAŢIA LACURI PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în București
sector 1, Şos. București- Ploiești nr. 8B, CUI: 14008314, cont RO57 TREZ 7012 1G33

5000 XXXX deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin DI. Marius
ALBISOR- Director General, Autoritate Contractantă, denumită în continuare ABONAT,

și
S.C. LA FÂNTÂNA S.R.L., cu sediul în București, str. Gării Obor, nr. BC, sector 2, cod unic
de înregistrare 35534516, atribut fiscal RO, înregistrată.la ORCMB subnr. J40/1198/2016,
cont RO09 TREZ 7005 069X XX0O 1361, deschis la Trezoreria Municipiului București,
reprezentatăprin Dl. Cristian AMZA - Administrator, denumit în continuare FURNIZOR,

-Art. 1- OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. În condiţiile şi termenii stabiliți prin prezentul contrâct, FURNIZORUL se angajeazăsă
furnizeze serviciul de abonament în favoarea ABONATULUI, denumit în continuare
“abonament pachet servicii La Fântâna”. Acestaeste definit după cum urmează
a) furnizarea Produsului, respectiv apă naturală purificată marca LA FÂNTÂNA,produsă şi

ambalată de FURNIZOR în bidoane de 19 litri. Lunar, în cadrul abonamentului vorfi livrate

la comanda expresă a abonatului, numărul de bidoane cu apă specificat în AnexaA la pt
A2 precum şi eventuale cantităţi suplimentare. După comândarea cantității incluse
abonamentul lunar, se poate comanda reportul acumulat, fără costuri suplimentare
b) lăsarea în custodie temporară a numărului de bidoane în vederea efectuării schimbului
plin pe gol specificat în Anexa A la pct. A.5 având valoarea de'despăgubire specificat la pct
A8. :

c) lăsarea în custodia temporară a unui numărde water-coolere necesare consumului de
Produs specificat în Anexa A la pct. A4, respectivA 4.1; *

d) igienizarea tuturor water-coolerelor instalate, o dată la 4 luni conform Anexa A la pct
AS:
e) transportul şi instalarea gratuite;
1) service pe întreaga durată contractuală; :

g') înlocuireaîn mod gratuit, la cerere,a buteliei de dioxid de carbon
1.2. La solicitarea expresă a Abonatului, acesta poate achiziţiona seturi de pahare de unică
folosinţă (100 buc./set)la preţul de listă din Anexa Apct. A.7. *

Art. 2 - PREŢUL ABONAMENTULUI

2.1. Valoarea abonamentului este de 4.000lei fără ŢVAJlună, conform AnexaA, pct. A.1

2.2. Valoareatotală a contractului este de 4.000 lei + T.V.A.

Art. 3 - DURATA CONTRACTULUI
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3.1. Prezentul contract este valabil dela 01.01.2020 până la 31.01.2020.

Art. 4 - MODALITĂŢIDE PLATĂ ŞI PENALITĂŢI

41. Beneficiarul va putea adresa departamentului Customer service la numărul

021.2007.2007 (departamentul sesizări), orice reclamaţii cu privire la modalitatea de

facturare, la cerere putând primio copie scanată a facturii

Factura emisă de Furnizor va puteafi acceptată expres sau tacit de către Beneficiar.

Factura necontestată în termen de7zile de la data emiterii este considerată acceptată la

plată în mod tacit decătreClient
4.2. În cazul întârzierii efectuării plăţilor la data scadentă, ABONATULva plăti penalități în

cuantum de 0,02%zi de întârziere din suma restantă şi neachitată. Totalul penalităţilor
pentru întârziere, prevăzute mai sus, poate depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt
calculate.
4.3. La sumele prevăzute în prezentul contract se va adăuga TVA.

Art. 5 - PROPRIETATEA
5.1. FURNIZORUL îşi păstrează permanent proprietatea asupra water-coolerelor şi a
bidoanelor primite în custodie.
5.2. ABONATULeste obligat ca la încetarea contractului să restituie water-coolerele şi
bidoanele în bună stare, conform cu gradul normal de uzură al acestora. În caz contrar,
acesta se obligă să achite contravaloarea acestora.
5.3. Împiedicarea FURNIZORULUI, indiferent de situație de către ABONAT, de a retrage
water-coolerele şi/sau bidoanele în urma rezilierii sau ca urmare a încetării contractului,
constituie abuz de încredere şi se pedepseşte în consecinţă. Într-o asemenea situaţie,
ABONATULva achita cu titlu de despăgubiri contravaloarea water-coolerelor şi/sau a
bidoanelor nerestituite. -

5.4 La semnarea prezentului contract, ABONATULva achiziționa un număr de bidoane
conform AnexeiA pct. A.5. ce vor putea fi răscumpăratela terminarea prezentului contract
de către FURNIZOR conform preţului de achiziție din Anexa A pct. A.8, cu condiția ca
acestea săseafle în stare normală de folosință
5.5. FURNIZORUL este exoneratdeorice răspundere în cazul oricăror incidente survenite
ABONATULUI ca urmare a manevrării şi utilizării necorespunzătoare ce contravine
instructajului de utilizare efectuatla instalarea water-coolerului carbo.

Art. 6 - LIVRAREA
6.1. FURNIZORUL va instala water-coolerele în termen de 7 zile de la data semnării
prezentului contract, conform locaţiilor specificate de către ABONAT în Anexa B.

6.2. Livrarea Produsului se va efectua numai în baza comenzilor transmise de către
ABONAT.

6.3. ABONATUL nu are dreptul de a modifica locaţiile fără înstiintarea prealabilă a
FURNIZORULUI. În caz contrar, ABONATUL.va despăgubi FURNIZORUL cu echivalentul
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sumeiprevăzute la Anexa A pct. A-9. și/sau A.10. Modificarea datelorde identificare a
ABONATULUI, precum şischimbarea adreselorşi/sau a telefoanelor, e-mail, etc. se vor

notifica FURNIZORULUI în termen de5 zile de la schimbare
6.4. FURNIZORUL vaefectua igienizările atunci când situatia o impune.-la preţul prevăzut
în Anexa A la pct. A.6. Dacă ABONATUL refuză efectuarea igienizărilor sau refuză accesul
personalului LA FÂNTÂNA în vederea efectuării igienizărilor FURNIZORUL este exonerat
de orice răspundere.
6.5. Dacă livrările de Produs dintr-o lună depăşesc numărul de bidoane cu apă livrate din

cadrul abonamentului, FURNIZORUL, pe lângă factura'lunară pentru abonament, va emite

o factură suplimentară pentru cantitatea de bidoane cu apă care a depăşit consumul

prevăzut în abonament. '

6.6. Documente asociate livrărilor: FURNIZORUL va emite lunar factura fiscală de
abonament, iar livrările de Produs se vorefectua în baza avizului/avizelor de însoţire a

mărfii, iar în situația existenţei consumului suplimentar de Produs, acesta va emite factura
fiscală aferentă. La primirea mărfii, ABONATULare obligația de a semna factura precum şi
avizul de însoţire a mărfii. Semnarea acestora, cu sau fără aplicarea stampilei, are valoare
de acceptare a mărfii şi de însuşire a obligaţiei de plată, la termenele înscrise pefactură,
precum şi acceptarea penalităților aferente în cazul întârzierii efectuării plăţilor. Riscul

asupra mărfurilor se transmite de la furnizor la abonat de la data livrării acestora
6.7. FURNIZORUL are obligaţia de a asigura furnizarea Produsului pe bază de comandă în
zilele lucrătoare în Intervalul de Livrare. În situații speciale LA FÂNTÂNA poate opta pentru
modificarea oraruluide livrare.

Art. 7 - OBLIGAŢIILE ABONATULUI
7.1. ABONATUL nu va putea cesiona drepturile. şi obligaţiile rezultând din prezentul
contract. 5

7.2. ABONATUL se obliga să achite la timp facturile emise. ABONATUL nuva fi exonerat
de la plata contravalorii abonamentului lunar pentru situația în care acesta va avea consum
0 (zero) sau cantitatea de bidoane cu Produs comândată vafi mai mică decât cantitatea
contractată prin art.1.1 it. a).

:

7.3. ABONATULare obligaţia de a întrebuința water-coolerele ca şi un bun proprietar,
conform destinaţiei acestora. Dacă water-coolerele sunt deteriorate din culpa exclusivă a
ABONATULUI, acesta va suporta integral costurile reparațiilor ce vorfi facturate de către
FURNIZOR.
7.4. Este strict interzisă schimbarea buteliilor de dioxid de carbon de către ABONATsau de
către orice terță persoană, cu excepţia departamentului de service LA FÂNTÂNA

Încălcarea acestei clauze exonerează de orice răspundere FURNIZORUL şi conduce
automat la rezilierea de drept a contractului, retragerea carbo-coolerului şi facturarea către
ABONATa contravalorii prejudiciului cauzat.
7.5. ABONATUL are obligația de a stoca dozele de apăîn spaţii curate înainte şi după
folosire, precum şi de a nu îndepărta dopul/sigiliul de protecţie. ABONATULeste obligat să
refuze primirea dozelor cu Produs,care nu au sigiliul specific LA FÂNTÂNA.
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Art. 8 - EXCLUSIVITATE
8.1. Pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului contract, ABONATUL seobligă să
achiziţioneze Produsul în mod exclusiv de la FURNIZOR. În cazulîn care se constată că
ABONATUL utilizează apadin alte surse, acesta vafi obligat la plata unei sume, cu titlu de

despăgubiri, în echivalentula 1.200 de RON pentru fiecare water-cooler instalat şi afectat
de o astfel de încălcare a prevederilor prezentului articol.
8.2. Pentru verificarea respectării prezentului articol, FURNIZORUL îşi rezervă dreptulde a

preleva probe de apă din water-cooler şi din bidon în prezența unui laborant al

FURNIZORULUI, precum şi a unei terţe persoane autorizate. Acestor probeli se vor
efectua analizele specifice verificării componenței fizico-chimiceproprii Produsului «apă
marca La Fântâna», iar în caz că se va constata că apa din bidon nu corespunde
caracteristicilor de componenţă fizico-chimică mai sus menționată, devine incidentă clauza

O privind plata de despăgubiri de la art. 8.1. În acest caz, ABONATULeste obligat şi la
suportarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea analizelor.
8.3 De asemenea, orice prelevare a probelorde apă, efectuată la inițiativa ABONATULUI,

se va efectua numai în prezenţa obligatorie a unui laborant al FURNIZORULUI. Încălcarea
acestei prevederi exprese înlăturăorice răspundere a FURNIZORULUI

Art. 9 - OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
9.1. FURNIZORUL are obligaţia de a asigura furnizarea Produsului pe bază de comandă
9.2. Bidoanele cu Produs neconsumatedin cantitatea alocată lunar vorfi reportate pentru
luna următoare, dar nu mai mult de data expirării fiecărui an contractual. În cazul denunțării
unilaterale a contractului de către ABONAT, acesta va pierde întreaga cantitate de Produs
reportată la care ar fi avut dreptul până la data rezilierii
9.3 Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp cu putinţă eventualele
defecţiuni intervenite în funcţionarea water-coolerelor, în condițiile art. 5.4.

Art. 10 - ÎNCETAREA CONTRACTULUI
10.1. Prezentul contract încetează:o a) prin acordul părților:

b) la expirarea duratei contractuale iniţiale;
c) prin denunțare unilaterală efectuată în scris, cu un preaviz de minim 30 dezile înainte

de data solicitată;
d) deplin drept, fără punereîn întârziere şi fără intervenția instanței de judecată:

.. în cazul în care împotriva uneia din părţi s-a emis o sentinţă privind deschiderea
procedurii de insolvenţă;

.:. în cazul în care unadin părţi a încălcat dispozițiile contractuale.
10.2. - Abonatul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată Furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmădă faliment, cu condiția
ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire
pentru Furnizor. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pânăla data denunțării unilaterale a
contractului
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10.3. - Prezentul contract încetează de drept la data de 31.01.2020, dacă nu s-a efectuat

nicio notificare în vederea încheierii unui act adițional între părțile contractante în

conformitate cu prevederile HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru din: Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare. ”

10.4.Încetarea contractului nu va aveanici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între

pării.
-.

10.5. După încetarea contractului, ABONATUL se obligă să returneze water-coolerele în

stare de funcţionare, în caz contrar acesta se obligă să 'achite contravaloarea de
despăgubire a dozatoarelor contractate.

Art. 11 - SUSPENDAREA SERVICILOR
Pe durata contractului FURNIZORUL poate suspenda serviciile de, livrare a Produsului în
maimulte situații :

» dacă ABONATUL depăşeşte termenul deplată al facturii scadente cu mai mult de 30 de
zile; :

:

» dacă se descoperăcădatele de identificare/contact ale ABONATUL nu mai corespund
cu cele declarate inițial la semnarea contractului, ABONATUL având obligația să anunţe
FURNIZORUL în termenul de 5 zile de la modificarea datelor sale de identificare/contact:

+ dacă ABONATUL nu va permite accesul personalului autorizat al FURNIZORUL în
vederea efectuării livrărilor 'sau a igienizărilor conform contractului sau a efectuării
constatărilor;

» pe durata prelevării de probe

Art. 12 — CLAUZA PENALĂ, REZILIEREA -".

12.1. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța în modunilateral contractul de furnizare în
cel mult 30 dezile dela apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale, astfel încât
îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public sau datorită rectificării

bugetare prin care s-au pierdut fondurile băneşti alocate de Consiliul General al

Municipiului Bucureşti :

12.2. ABONATULva putea denunța prezentul contract, după trecerea perioadei obligatorii
prevazută la art. 3.1 din prezentul contract, cu condiția, nătificării FURNIZORULUI, prin

scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe adresa prevăzută în preambulul la

prezentul contract, cu 30 zile înainte de a se considera prezentul contract încetat.
Dacă ABONATUL nu-şi execută obligaţiile de plata timp de 60 de zile consecutiv calculate
de la data scadentă a facturilor, prezentul contract este reziliat de plin drept, fără

intervenția vreunei instanțe judecătoreşti, prezenta clauză constituind pact comisoriu de cel

mai înalt grad.
12.3. Încetarea contactului poate interveni şi în cazuri de fraudă sau furnizarea de catre
ABONATde date eronateori documente expirate.
12.4. Prevederile articolelor 4.2, 5.2. 5.3, 8.1, 82, 12.1, 12.2; 12.3., devin titluri executorii
șivorfi puse în executare fără intervenția vreunei instanțe judecătorești
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Art. 13 - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
13.1. Modificarea prezentului contractse face numai prin act aditional încheiat între părțile
contractante
13.2. Părţile convin, ca neînțelegerile survenite în executarea prezentului contract să fie

rezolvate pe cale amiabilă.
13.3. În situația existenţei unor debite devenite scadente, debitorul va fi obligat să achite
orice cheltuială a FURNIZORULUI pricinuită în legătură cu recuperarea debitului
13.4. Conform Legii nr. 677/2001, menţionăm că S.C. LA FANTANA S.R.L. este “Operator
dedate cucaracter personal nr. 11451. ,

Art.14. Clauze de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal
14.1. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene'din Regulamentul nr. 679/2016

se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei
persoane care prelucrează date cu caracter personalale. persoanelor vizate situate în
Uniunea Europeană sau carele furnizează servicii. Prin urmăre,Părțile confirmă respectarea
deplină a următoarelor prevederi, inclusiv, darfără a se limita la:

» capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea
sau transferul informațiilor personale;

«informarea în caz de breșăde date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval
maxim de 72 oreși, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentulîn
careo astfel de încălcare a securității datelora ajuns în atenția acestuia:

» îndeplinirea tuturor îndatoririlor “obligatorii privind documentarea conformării cu

Regulamentul nr. 679/2016.
:

14.2. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilorîn limita contractului pe care îl au
încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop
face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea
perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada
corespondentă realizării obiectului principal al contractului.
143. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu. pot deveni accesibile sau
comunicate unor terțe părți neautorizate sau pusela dispoziție spre utilizare într-un alt mod
Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în
ceeace privește obligațiile asumate prin această clauză

+ vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

«vorpreveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

se vorasigura că persoanele care au dreptulsă utilizeze un sistem de prelucrare a
datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces șică datele cu caracter
personal ni: potfi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul

prelucrării sau utilizării și după stocare:
» se vor asigura că datele cu caracter personal nu potfi citite, copiate, modificate sau

eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este

Operator de date cu caracter personal înrezisirat la ANSPDCP cu nr. 27134
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posibil să verifice și să stabileascăcătre care organisme se dorește să se efectueze
transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmiterea datelor;

» se vor asigura că potverifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse,
modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a

datelor;
» se vor asigura că,în cazulunei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal,

datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părți,
» se vorasigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere

accidentală se vor asigufa că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate
separat.

Prezentul contract a fost redactat şi semnat în 2 (două) exemplare originale, câte un
exemplar pentru fiecare parte.

ABONAT, FURNIZOR,
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI LA FÂNTÂNA SRL

Director Regional,
Cristian AMZA

CONSILIER JURIDIC

OLĂREANU DOINIȚA.
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Anexa A

A. Valoare Abonament: 4000 A5. Număr Bidoane lasate in custodie 400

RON/lună, fără TVA. bucăţi
A2. Bidoane cu Produs incluse în AS. |gienizare: preț/water-cooler: GRATUIT

abonament: 400 bucăți A.7. Pahareplastic: preţ/100 buc. - preţde listă
A.3. Consum suplimentar preţ/19L: 12 A.8. Bidon Policarbonat: preţ de despăgubire/
RON, TVAinclus. buc. - 32 RON
A.4. Număr water-coolere: 80 bucăţi A.9. Valoarea de despăgubire a water-coolerului
"A.4.1. Număr water-coolere carbo: - 2 standard:1.200 RON

bucăţi *A 10. Valoarea de despăgubire a water-
coolerului carbo: 4800 RON

Anexa B

Nr.c Adrese de Livrare Completaţi datele de identificare ale |

Ft. adreselor ]

1 Locaţia 1- Sediul Central Sos. Bucureşti Ploieşti , nr. 8B, sector 1 ]

2 Locaţia 2- Parc Carol Str. Candiano Popescu, nr. 4-6, sector 4
3 Locația 3- ParcCirculde Stat Str. Aleea Circului, nr6, sector2
4 Locaţia 4- Parc Cişmigiu Bd. Regina Elisabeta, nr.46, sector 1

5 Locaţia 5- Parc Floreasca Bd. Mircea Eliade, nr.16A, sector 1

6 Locaţia 6- Parc Herăstrău Nou Şos. Nordului, nr. 7-9, sector 1
)

T Locaţia 7- Parc Herăstrău Vechi _|_Bd. Kiseleff, nr.1, 1A,1B, sector 1 ]

8 Locaţia 8-Parc Izvor Splaiul Independenței, sector 5 ]

9 Locaţia 9- ParcMioriţa Sos. Kiseleff, nr.32, sector 1

10 Locaţia 10- Parc Sala Palatului Str. Poiană Narciselor, nr.16,sector 1

11 Locaţia 11-Parc Unirii Str. Bibescu Voda, nr.24, sector 4
12 Locaţia 12-Parc Axa N-S Teatrul National (casade bilete)

13 Locaţia 13- Parc Tineretului Sos. Olteniței, nr. 9bis, sector 4 ]

14 Locaţia 14- ParcBordei Bd. Aviatorilor, nr.114, sector1
15 Locaţia 15- Sera Ghencea Str. Drumul Cooperativei, nr. 75A, sector5
16 Locaţia 16- SeraPlante perene Str. Drumul Cooperativei, nr. 22, sector5]
17 Locaţia 17- Sera Herăstrău Sos. Nordului, nr. 7-9, sector1 1
18 Locaţia 18- Sera Libertăţii Str. Candiano Popescu, nr. 4-6, sector 4 ]

19 Locaţia 19- Sera Bellu Str. Șerban Vodă, nr. 247, sector 4
20 Locaţia 20-Stadion Național Bd. Basarabia nr. 37-39, sector2
21 Locaţia 21- Serviciul Utilaj|Drumul Cooperativei nr. 6-12, sector 5 |

Transport
22 Locaţia 22-Serv. Tehnic TOBOC|Str. Petricani nr. 11A, sector2 ]

23 Locaţia 23- Baia Griviţa Str. Sfinţii Voievozi, nr. 1, sector 1

24 Locația 24-Baia Giuleşti Calea Giuleşti; nr. 240, sector 6 | ]

_25 [| Adresa de corespondență | Nrort. |.“ I
+

Operator de date cu caraster personal inrenistrat Ia ANSPDCP cu nr, 27134
So Bucureşti
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

| * (Se va completa dacă | *

nu coincide cu cea de la
sediul social)

26 Adresa de trimitere a Nr.ort
facturii fiscale ”
* (Se va completa'dacă
nu coincide cu cea dela
sediul social) |

Clauzele marcate cu* se voraplica în cazul abonamentului tip carbo.
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