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CONTRACT DE PRESTARI SERVICIINimdlOI
Wyk 25960/6

PARTILE CONTRACTANTE:

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în
Bucureşti, Şos. București — Ploieşti, nr. 8B, Sector1, tel. 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, codfiscal
14008314, cont trezorerie RO57TREZ70121G335000XXXX,, reprezentată prin DI. Bogdan Peter
TĂNASE — Director General, în calitate de ACHIZITOR,pedeoparte,
si

S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIA S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Bd. Tudor Vladimirescu nr.
22, Cladirea Green Gate, Ft.6, sectorS, înregistrată la R.C. cu numărul J40/4017/1996, cod unic de
înregistrare RO8451308, având contul COD IBAN RO8SCITI0000000724550002 deschis la Citibank
Europeple, Dublin - Sucursala România, reprezentată prin DI. Dan STOICA, având funcţia de
Director General, denumit în continuare PRESTATOR, pe dealta parte.

1. TEMEIUL DE DREPT AL CONTRACTULUI
Prezentul ontract de prestari servicii s-a incheiat in temeiul Legii nr. 98/2016, privind atribuirea

contractelor de achizitie publica,si conform HGnr. 395/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor din Legea nr. 98/2016 „ art. 2 alin. (6).

Prevederile prezentelor Condiții speciale se interpretează şi completează cu prevederile din
"Condiţiile generale de furnizare a serviciilor aferente produsului Sintact şi/sau iDrept", numai
împreună fiind considerate întregul Contract încheiat între Părţiși conținând toate clauzele esenţiale ale
Contractului.

2. DEFINITII
Art.2.1 — In prezentul contract urmatorii termeni vorfi interpretati astfel:
a. contract- reprezinta prezentul contract si toate anexele sale:
b. uchizitor si presiutor - pastile contractante, asa cum sunt acestea numite În prezentul contract;
e. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contratului, pentru
îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract:
d. servicii activitati a caror prestare fac obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, masinile si utilajele, piesele de shimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pecare prestatorul are obligatia deale furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului:
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nuse datoreaza gresclii sauvinei
acestora, care nu putea fi prevazut în momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sauorice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
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carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un
eveniment asemenea celor de maisus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneidin parti;
j.zi - zi calendaristica; an - 365 de zile;

3. INTERPRETARE
Art3.1 — În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo undeacest lucru este permis de context.
Art.3.2 — Termenul “ sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica în moddiferit.
4. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art4,1- PRESTATORUL se obliga sa presteze pentru ACHIZITORservi
prezentul.
Art.4.2- Acl

prestate.
5. PRETUL SI MODALITATATILE DE PLATA
Art.5.1 — Preţul convenit pentru îndeplinirea serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către
achizitor, este de 4000 lei + TVA, conform oferta anexata.

— Achizitorul va achita Prestatorului pretul stipulat în termen de maxim 30 de zile de la receptia
serviciilor si emiterea facturii de catre Prestator.
Art.5.3 — Platile vorfi achitate prin virament bancar in contul de trezorerie al prestatorului.
6. DURATA
Art.6.1 — Durata prezentului contract este de la 09.01.2019 si pana la 31.12.2019.
7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
Art.7.1 — Executarea contractului incepe imediat dupa semnarea lui.
8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art.8.1 — Doumentele contractului sunt:
a) propunerea financiara, anexata;
b) alte anexe la contract;
9. OBLIGATIILE PARTILOR
Art.9.1 — Sunt mentionate in Anexa| la prezentul.
10. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.10.1 — Sunt mentionate in Anexa | la prezentul.
11. RECEPTIESI VERIFICARI
Art.1.1 Răspunderea Părţilor în legătură cu neexecutarea sau executarea defectuoasă, culpabilă a
prezentului Contract este limitată la prejudicial consecință directă şi necesară a neexecutării culpabile,
prejudiciu ce a fost dovedit
Nu este considerată neexecutare culpabilă întreruperea prestării serviciilor/limitarea accesului
BENEFICIARULUI la servicii ca urmare a neplăţii sau neexecutării oricăreia dintre obligaţiile
BENEFICIARULUI întocmai şila termen.
În situaţia în care BENEFICIARULa contribuit în orice mod, incluzând şisituațiile care puteaufi
evitate cu o minimă diligență, la apariția stării de neexecutare de către FURNIZOR, acesta din urma n

conform Anexa nr_ 1 la

torul se obliga sa plateasca pretul convenit în prezentul contract, pentru serviciile
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poate răspunde decât proporțional cu culpa sa, ce se va stabili de către Părţi prin negociere, în limita
maximă din prezentul articol.
Orice solicitare de reparare a prejudiciilor se va face în condițiile prezentului Contract şi cu respectarea
dispozițiilor art. 1530 şi urm. Cod civil.
14. REZILIEREA CONTRACTULUI
Art.14.1 — Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii in cel mult 30 de
zile de la aparitiai unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care
conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului respectiv arfi
contrara interesului public sau datorita rectificarii bugetare prin care s-au pierdut fondurile banesti
alocate.
Art142 — In cazul prevazut la art.14.1 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea de contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
Art.14.3 — Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata
prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urmada faliment, cu conditia ca aceasta anulare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
Art.14.4 — Prestatorul poate solicita rezilierea contractul de servicii in cel mult 30 de zile de la aparitia
unor circumstante care nuau pututfi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale, astfel incat indeplinirea contractului respectiv arfi contrara
interesului public sau datorita rectificarii bugetare prin care s-au pierdut fondurile banesti alocate.
15. FORTA MAJORA
Art15.1 — Forta majora este constatata de
legea statului care o invoca.
Art.15.2 — Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
Art.15.3 — Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, fara a
prejudicia drepturile celi se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
Art.15.4—Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
odiatciîn mod complet, producerea acestein sian În orice masuri careiistaula dispozitie în vederca

limitarii consecintelor.
Art.15.5 — Daca forta majora actioneaza sause estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contraci,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interesc.
16. SOLUTIONAREA LITIGITLOR
Art.16.1—Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ci în cadrul sauînlegatura cu
îndeplinirea contractului.
Art.16.2 — Daca, dupa15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania.
17. COMUNICARI
Art17.1 —(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
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fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si în momentul primirii.
Art.17.2 — Comunicarile intre parti se potface siprin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii în scris a primirii comunicarii.
18. ALTE CLAUZE
Art.18.1 — Limba are guverneaza contractul este limba romana.
Art.18.2 — Contractul vafi interpretat conform legilor din Romania.
Art.18.3 — Prezentul contrat s-a incheiat în 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR PRESTATOR
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI S.C. WOLTERS KLUWER ROMANIAS.R.L.
SI AGREMENT BUCURESTI Adrian MANTOIU
Marius Director General
Direcţ

Monica COBAN
CEP, AN

Director economic,
e TU

$3hpna

Cons- Juridic,

Viză pendțu legalitateE
Mariana Duran
Director Achiziţii
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