
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIe ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

CONTRACT DE PRESTARI SEI ISTRAȚIA LACURI|
pentru „Achizitia de servicii de telefonie mobila, cruci UCUREȘTI

Abonamentde telefonie mobil[EsecEŞIRE „7 7

1.PREAMBUL zise„fura 2$. ruda
În temeiul: Legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, -

solicitarea de oferta având caobiect achiziționarea de servicii de telefonie mobila, pe baza de
abonament. se incheie prezentul contract de prestari servicii,
Intre:

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în
Bucureşti, Şos. Bucureşti — Ploieşti, nr. 8B, Sector1, tel. 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, cod
fiscal 14008314, cont trezorerie RO57TREZ70121G335000XXXX, reprezentată prin Dl. Marius
ALBISOR — Director General, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
şi

SC ORANGE ROMANIA SA, cu sediul in B-dul Lascar Catargiu nr. 47-53, RC
J40/10178/1996, CUI RO 9010105, cont bancar RO52INGBO001000115118912 deschis la ING
Bank, reprezentata de Madalina CALAIAN, in calitate de PRESTATOR,
a intevenit prezentul Contract de prestari servicii.

2.DEFINITII

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
contract prezentul contract şi toate anexele sale;
achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numiteîn prezentul contract;
preţul contractului preţul platibil furnizorului de câtre achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoarea tuturor obligaţiilor asumateprin contract;
produse- echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/ani
prezentul contract, pe care firnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
comandă - solicitare scrisă făcută de achizitor;
servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea
produselor, cumar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența lelinică
în perioada de garanție şiorice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor
rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază,
prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselorşi serviciilor poate fi
distinctă de naționalitatea furnizorului;
destinaţie finală - locul unde furnizorulare obligaţia de a furniza produsele;
termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 — Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
Şos. Bucureşti — Ploieşti, pr. 8B, Sector |, Bucureşti

Cod Fiscal: 14008314 Cod IBAN

www.alpab. | F

„sovalpab.ro YuTel: 021224 58 60, Fox: 21 2245862



Ea_— CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIe ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

Biroul Achiziţii Publice
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
zi zi calendaristică;
an - 365 dezile.
3. INTERPRETARE
3.1 - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vorinclude forma deplural şivice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi'sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în moddiferit.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1 Obiectul contractului îl constituie achiziționarea de către Beneficiar şi prestarea de către
Prestator a serviciilor de telefonie mobila
42 Serviciile ce fac obiectul prezentului contract, sunt prezentate în Anexa 1-Oferta financiara
la prezentul

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1 Durata prezentul contracteste de la data de 01.05.2019 si pana la data de 31.05.2019.

6. VALOAREA CONTRACTULUI
6.1 Tarifele pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt mentionate in oferta
financiara depusasi reprezinta valoarea de 4.170,00 fara TVA.

7. MODALITATI DE PLATA
7.1. Plata serviciilor se va face în regim de abonament lunar.

8. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
8.1. Prestatorul are următoarele obligații:
8.1.1. Să presteze serviciile cefac obiectul prezentului contract la termenele stabilite.
8.12. Să remedieze în termen de 24 de ore de la semnalare, defecţiunile, avariile şi
disfuncţionalitățile în funcţionarea serviciilor, datorate funcţionării necorespunzătoare a
echipamentelor aflate în proprietatea sa. Prestatorul nu are această obligativitate în cazul în
care defecţiunea se datoreză unor evenimente ce nuse află sub controlul său direct.
8.1.3. Să nu transfere total sau parţial obligațiile asumate prin prezentulcontract
8.14. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contractcu profesionalismul
şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat prin semnarea prezentului contract

9. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
9.1. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția prestatorului oricefacilități şi/sau informații pe
care acesta le cere, in scopul indeplinirii obiectului contractului

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
Şos. Bucureşti — Ploieşti, ar. SD, Sector |, Bucureşti

Cod Fiscal: 14008314 Cod IBAN (dlwww.alpab. Y

LutaPeso lNITA



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

Biroul Achiziţii Publice

10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-si execute obligaţiile

contractului.

11. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALEdă clauzele prezentului contract se pot modifica în conformitate cu prevederile Legii nr.
98/2016.

12. NOTIFICARILE INTRE PARTI12.1, În accepțiunea părților prezentului Contract, orice notificare adresată de una din părți
Psleilalte este valabilă dacă va fi transmisă la adresa prevăzutăîn partea introductivă.12.2. În cazul în care notificarea se face Pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoaredeoflaul iată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menţionatăde oficiul poștal primitor pe această confirmare12.3. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră Primita în prima zi lucrătoare după cea
în care a fost expediată. Dovada notificăii prin fax se Va face prin confirmarea de transmitereemisă de fax.

benoficiarului confirmarea de citire a notificării.125. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu suntconfirmateprin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
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13.2. Beneficiarul poate rezilia prezentul contract dacă prestatorul nu va presta serviciileprevazute în Anexa 1-Oferta financiara pentru o perioadă de 24 de ore,din care 12 ore dincadrul programului de lucru al beneficiarului. Rezilierea va opera dupăo perioadă de5zilecalendaristice de la data la care beneficiarul a înştiinţat prestatorul în scris despre cauzarezilierii.
13.3, Prestatorul poate rezilia prezentul contract dacă beneficiarul nu va achita obligațiile deplată a serviciilor prevăzute în Anexa 1-Oferta financiara în termen de 20 de zile calendaristicede la data scadenței facturii. Rezilicrea va opera dupăo perioadă de5 zile calendaristice de ladata la care prestatorula înştiințat beneficiarul în scris despre cauza rezilieri.13.4. Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente ale beneficiarului sauprestatorului, in cazul in care, datorită rectificării bugetare, s-au retras fondurile băneşti alocatede Consiliul general al Municipiului Bucureşti

14. CESIUNEA
14.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate princontract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al beneficiarului.
14.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul denicio responsabilitate privind garanţia de bunăexecuţie sauorice alte obligații asumate prin contract.

15. FORTA MAJORA
15.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.15.2. Forta majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prinprezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează15.3. Îndeplinirea_contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forței majore, darfărăa prejudicia drepturile celi se cuveneau părţilor până la apariția acesteia15.4, Partea contractantă care invocăforța majoră are obiigația de a notifica celeilalte părțiimediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie învederea limitării consecinţelor.
15.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a contractuluisubsecevent în derulare, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
16. SOLUTIONAREALITIGIILOR
16.1. Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pecale amiabilă,prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau înlegătură cu îndeplinirea contractul.
16.2. Dacă după 15 zile calendaristice de la începerea acestor tratative, beneficiarul şiprestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul va fisolutionat pe calea medierii si in temeiul Legii 192/2006, sau de catre instantele judecatorestidin
Romania.

17. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
17.1 Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

18. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
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18.1. Contractulva fi interpretat conform legilor române.

19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
19.1. Prezentul contract înceteazăîn următoarele situaţii:
19.1.1 Prin ajungerea la termen (la data expirării perioadei prevăzute la art. 5.1.)
19.1.2 Datorită intervenirii unui caz de forță majoră.
19.1.3 Prin acordul comun scris al părţitor materializat într-o notificare adusă de una din părţiceleilate până cel mai târziu la data expirării prezentului contract;
19.1.4 Prin reziliere, în caz de nerespectare a obligațiilor asumate de către unadintre părţi.19.1.5 În cazul dizolvării uneia din părţi, cu condiția ca părţile să nufi convenit continuarea
relațiilor contractuale cu succesorii lor;

Prezentul contract a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unulpentru fiecare parte.

PRESTATOR BENEFICIAR
SC ORANGE ROMANIA SA ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURIŞI

AGREMENT BUCUREŞTI

Viză C.FPP,
Director economic,
Monica COBAN

Director Achi

)
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