
NISTRAȚIA LACURI||peE"A 20,
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUIEADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
1. Preamb

În terciul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizitie publice, sa încheiat prezentul contract de prestari
servicii de proiectare, între:

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURISI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul în Bucuresti. Sos. Bucuresti
Ploiesti, nr. 8B, sector 1, telefon 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, cod fiscal 14008514, cont

ROSTTREZIOI21G335000XXXX, deschis la Trezoreria Statului-Sector 1, Bucuresti, reprezentata
prin d-l. Marius ALBISOR—Director General, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
si

SC AB PLAN SRL. cu sediul în Targu Mures, str. Mihai Viteazu, nr. 25, judetul Mures, telefon fax: 0742/424408,
Nr.inreg.Reg. Com:J26/2146/2007, cod de înregistrare fiscala RO22854721, cont deschis la Trezoreria Targu Mure:

IBAN:ROOGTREZ476618801XXXXXXX reprezentat prin d-l Albert FEKETE-Administrator, în calitate de PRESTATOR.

2. Definitii
2. - În prezentul contract urmatorii termeni vorfi interpretat astfel:

a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potriv între unul sau mai multi
operatori economici si una ori mai multe autoritati contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse
sau prestarea de servici

b) achizitor si prestator partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
<) pretul contractului pretul platibil prestatorului de catre achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea înteerala si

corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii activitati a caror prestare fice obiectul contractului:
e) produse echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul

contract sipe care prestatorul are oblivatia de a le furniza aferente serviciilor prestate conform contractului;
î) standarde - speciiicatii tehnice sau altele asemenea adoptate ca standard international. standard curopean sau standard

national de catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sati continut, care nu este oblivat

prevazute în Caietul de sarcini si în propunerea tehnica:

£) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza ereselii sau vinii acestora, c

puteafi prevazutînmomentul încheierii contractului sicare face imposibilu executarea si. respectiv, indeplinirea contra

sunt considerate asemenea cvenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale. restrici

aparute ca urmare a unci carantine. embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiariva
Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti:

b) zi -zi calendaristica: an 365 de zile

3. Obiectul! si pretul contractului
3.1. - Prestatorul se obliga sa realizeze documentatia mentionata mai jos si sa predea documentatiile aferente dupa cum
urmeaza:
Denumire Se Durata declarata de ofertant Valoarea ofertata

(zile calendaristice) (lei fara TVA)
STUDIU ISTORIC 30 (de la data semnarii contractului) 20000
E 60 (de fa receptia studiului istoric) 140006
PAC + POE 60 (de la sprobarea SF-ului în CTE PMB) 7009
PT + DDE 60 (de la emiterea AC) soc
Asistensa tehnica 20 (peperioada deexecutie a lucrarilor) 35000

ateeste de 345.000,00 lei,3.2.

—
Pretul totol al serviciilor care vorfi pr

negociere nr. 17194/17.122018.
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3.3 Prestatorul are obligatia sa intocmeasca documentatiile conform caietului de sarcini, a propunerii tehnice sia prevederilor
HG. nr. 9072016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. În cazul în care, pe parcursul prestarii contractului de

achizitie publica, se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute
în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

4. Durata contractului si termene intermediare
Prestatorul se obliga si presteze serviciile contractate în termen de maximum 7 luni, incepand de la data de semnarii de

ambele part.

Aplicabilitate
3.1. - Prezentul contract intra în vigoare începînd de la data semnarii acestuia de catre ambele parti si va fi valabil pâna la

executarea tuturor obligatiilor asumate de parti.
6. Documentele contractului

6.1. - Documentele prezentului contract sunt:

a) sraficul de prestare;
') propunerea tehnica si propunerea financiara;
c)caietul de sarcini;
d) alte grafice, daca este cazul:
e) garantia de buna executie, daca este cazul:
1) alte documente (daca este cazul)

7. Standarde
7.1. - Serviciile prestate în baza contractului vorrespecta standardele prezentate de catre prestator în propunerea sa tehnica

precum si standardele naaionalesi internationale aplicabil.

8. Caracterul public al contractului
8.11) Dosarul achizitiei publice are caracter de document public.

(2) Accesul la aceste informatii poate fi restrictionat in cazul în care acestea sunt clasificate prin acordul partilor sau
protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legi

(3) In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contractanta nu are dreptul de a face cunoscuta
respectiva prevedere fara acordul scris al celeilalte parti, cu 2 (doua) excepii

+ informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta;
+ partea contractanta a fost obligata în mod legal sa dezvaluie informatia.

9. Drepturi de proprietate intelectuala
9.1. - Prestatorul are obligtia de a despagul torul împotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu prestarea
serviciilor;

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situat

rezulta din respectarea Caietului de sarcini întocmit de catre achizitor.
9.2 Toate drepturile patrimoniale si de folosinta asupra documentatiilor care urmeaza a fi realizate de prestator în cadrul
prezentului contractse transmit achizitorului odata cu receptia si plata acestora

9.3 Achizitorul se obliga sa respecte drepturile morale de autorale prestatorului asupra documentatiilor elaborare si predate
de acesta.

în care o astfel de încalcare

10. Garantia de buna executie a contractului
10.1. (I)Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în termen de maximum5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului

(2) Achizitorul are obligatia de a clibera garantia pentru participare în cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii
garantiei de buna executie.
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10.2.(1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10 %din pretul acestuia fara TVA. In cazul in care pe
parcursul executarii contractului se suplimenteaza valoarea acestuia, prestatorul are obligatia de a completa garantia de buna
executie în corelare cu noua valoare a contractului.
Garantia de buna executie se poate constitui prin scrisoare de garantie bancara, virament bancar sau retineri succesive din
sumele datorate pentru facturi partiale.
In cazulîncare valoarea garantiei de buna executie este mai mica de S000 lei, achizitorul are dreptul de a accepta constituirea
acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar.
În cazul în care garantia se va constitui prin scrisoare de garantie, aceasta devine anexa la contract. iar în cazul în care
garantia se va constitui prin retineri succesive din facturile înaintatela plata, prestatorul are obligatia de a deschide un cont la

dispozitia autoritatii contractante, la trezorerie, iar suma initiala care se depune de catre prestator în contul astfel deschis este
de 0,5% din pretul contractului de executie TVA inclus

(2)Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive
din sumele datorate si cuvenite prestatorului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie în
documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va dispune ca unitatea sa înstiinteze prestatorul despre varsamântul
efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele prestatorului potfi dispuse
plati atat de catre prestator, cu avizul scris al achizitorului care se prezinta la trezorerie cat si de unitatea Trezoreriei la
solicitare scrisa a achizitorului în favoarea caruia este constituita garantia. Contul astfel deschis este purtator de dobând în
favoarea prestatorului
10.3.Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica
pretentia, atât contractantului, cât si emitentului instrumentului de garantare, precizând obligatiile care nu au fost respectate,
precum si modul de calcul al prejudiciului. În situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, prestatorul are
obligatia de a reîntregi garantia în cauza raportat la restul ramas de prestat.
10.4. Autoritatea contractant are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:
a) valoarea garantiei de buna executie aferenta studiului de fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predarii si

susirii/aprobarii documentatiei tehnico-economice respective, daca nuaridicat pana la acea data pretentii asupra ci:
b) valoarea garantiei de buna executie aferenta proiectului tehnic si/sau detaliilor de executie, în termen de 14 zile dela data
încheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate în baza proiectului respectiv, daca nu a ridicat pana
la acea data pretentii asupra

|. Responsabilitatile prestatorului
1.1.1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute în contract cu profesionalismulsi promptitudinea cuvenite

angajamentului asumat siînconformitate cu propunerea sa tehnica sicaietul de sarcini.
(2) Prestatorul are obligatia dea supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalatiile,

echipamentele sau altele asemenea,fie de natura provizorie,fie definitive cerute de si pentru contract, în masura în care
necesitatea asigurarii acestora este prevazuta în contract sau se poate deduceînmod rezonabil din contract.

11.2.Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit.
Totodata este raspunzator atât de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cât si de calificarea
personalului folosit pe toata durata contractului.

11.3.Prestatorul se obliga sa obtina in numele achizitoruluisi sa anexeze documentelor proiectate toate avizele si acordurile
necesare pentru realizarea fazelor de proiectare ce fac obiectul prezentului contract. Contravaloarea avizelor se va suporta de

catre achizitor pe baza de documente justificative.
11.4.Orice omisiune sau gresealafata de listele cu cantitatile din proiectul tehnic si din specificatiile tehnice prevazute in

caietele de sarcini, dovedita pe parcursul executiei a fi necesara pentru finalizarea investititei, va fi suportata de catre
proiectant în limita cuantumului valoric determinat. Valoarea suportata de proiectant are in vedere atat aducerea proiectului la
o forma ce poate fi pusa in opera, clarificari, reproiectari etc. cat si valoarea lucrarilor suplimentare fata de proiectul initial ce
trebuie realizate de catre executant. In sensul recuperarii acestor sume, achizitorul va avea la dispozitie garantia de buna
executie a contractului, iar in cazulin care aceasta nu este indestulatoare si proiectantulnu achita cu buna credinta sumele
invederate, prezentul contract reprezinta baza legala pentru demararea procedurii de executare a proiectantului pentru aceste
sume. În acest sens este necesara o singura notificare din partea achizitorului pentru achitarea sumei, iar in cazul în care
proiectantulnu raspunde în termen deSzile lucratoare, achizitorul este indreptatit si recurgala orice mijloace legale pentru
recuperarea acestor sume de bani.

11.S.Prestatorulare obligatia de
4

incheia si meătine în vigoareopolita de asigurare cu despagubire integrala pentru o suma
asigurata ce nu va fi mai micade 168.000 Diicurre care va acoperi atat perioada de executare a prezentului contract cat
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si eventualele perioade de prelungire a prestatiilor, pentru acoperirea riscurilor prevazute la art. 11.4. Polita de asigurare se
va prezenta la semnarea contractului. Dovada platii primelor de asigurare se prezinta ori de cate ori achizitorul solicita acest
lucru. Obligatia prestatorului este de a pastra valabila asigurarea pe toata perioada de derulare a contractului. Neprezentarea
dovezilor solicitate/iesirea din perioada de valabilitate a politei poate atrage suspendarea platilor efectuate de catre achi

12.1. Achizitorul are obligatia de a punela dispozitie prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut în
propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru îndeplinirea contractului.
12.2.Plata taxelor pentru avizele necesare a fi obtinute pentru realizarea obiectului contractului vorfi suportate de catre
Achizitor.

13. Receptie si verificari
13.1.Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din
propunerea tehnica si din Caietul de sarcini.
13.2.Verificarile vorfi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica

în scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai împuternicit pentru acest scop.

cepere, finalizare, întârzieri,
14.1. (1) Prestatorul are obligatia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel me

începere a contractului sia tuturor documentelor necesare pentru desfasurarea acti

(2) În cazul în care prestatorul sufera întârzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate în excl
achizitorului, partile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciul
b) totalul cheltuielilor aferente, acordate conform prevederilor legale, daca este cazul, care se vor adauga la pretul

contractului.
142. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora prevazuta sa fie terminata într-o

perioada stabilita în graficul de prestare trebuie finalizata în termenul convenit de parti, termen care se calculeaza dela data
ceperii prestari serviciilor.

(2) În cazulîn care intervin urmatoarele:

a) orice motive de întârziere ce nu se datoreaza prestatorului:
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni. altfel decât prin încalcarea contractului de catre achizitor
dreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, partile vor

revizii, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional
Ma3dhaca pe parcursul îndeplinirii contractuluiprestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia de a

notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se
face cu acordul partilor,prin act aditional.

14.4.Cu exceptia prevederilor clauzei art22 si a clauzei art.14.1 (2) sau a cazului în care achizitorul este de acord cu o
prelungire conform clauzei art.14 3, o întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a percepe penalitati
potrivit prevederilor clauzei ar.19.

curt posibil de la primirea ordinului de

15. Modalitati de plata
15.1.Achizitorul va efectua plata sumelor prevazute la art.3.2 catre prestator în

lei,
in termen de maxim 60 de zile de la

receptionarea serviciilor si inregistrarea facturilor la achizitor, pentru servicile prestatesi conform legii de catre Prestator

16. Actualizarea pretului contractului
16.1. Pentru serviciile prestate platile datorate de achizitor prestatorului sunt cele de
16.2. Pretul contractului nu se actualizeaza, preturile fiind ferme.

rate în propunerea financiara.

17. Amendamente
17.1. Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin

=, act aditional în cazul aparitiei unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului si nu aduc
— modificari substantiale acestuia, in conditiile prevazute de lege,
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18 Penalitati, daune-interese
(1) În cazulîn care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa îsi îndeplineasca obligatiile asumate prin contract,

orul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1%/zi intarziere din pretul

fazei de proiectare neonorate (TVA inclus)
(2) În cazulîn care achizitorul nu plateste Prestatorului suma stabilita prin prezentul contract în termenul prevazutd

clauza 18.1, achizitorul va fi obligatla plata unor penalitati echivalente cu 0,19%/zi de întârziere, aplicate la valoarea facturi

neachitate.

19. Modalitatii de încetare a contractului
19.1. Neexecutarea obligatiilor stabilite in sarcina fiecareia dintre partile în prezentul contract atrage desfiintarea acestuia de

drept, fara punerea terventia instantei de judecata.
19.2. Achizitorulîsi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la aparitia unor

circumstante care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractuluisi care conduc la modificarea clauzelor contractuale
în asa masura încât îndeplinirea contractuluiar fi contrara interesului public.

19.3. În cazulprevazut la clauza art.20.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din
contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

20. Cesiunea si novatia
20.1. - Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract, cu exceptia
cesiunilor prevazute n contract si actele normative in vigoare
202. Achizitorul poate urmari orice pretentie la daune pe care executantul ar putea sa o aiba împotriva tertului/trtilor
sustinator/sustinatori declarati pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm. In acest sens, se poate
realiza o cesiune a drepturilor prestatorului catre achizitor, cu titlu de garantie.
21. Forta majora

21.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
212.Forta majora exonercaza partile contractante de îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata

perioadaîn care aceasta actioneaza.
21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendata

cuveneau partilor pâna la aparitia acesteia.
21.4,Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat

producerea acesteia si de a lua orice masuri careîistau la dispozitie în vederea limitarii consecintelor.
21 S.Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea

dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde
celeilalte daune-interese.

perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile celi se
în mod complet,

22. Solutionarea litigiilor
22.1..Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice

neintelegere sau disputa care se poate ivi între iîn cadrui sau în legatura cu îndeplinirea contractului.
Daca dupa 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve în mod

amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din
România.

23. Limba care guverneaza contractul
3.1. Limba care guverneaza contractul este limba român.

24. Comunii
24.1. (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, câtsi în momentul primirii.
24.2. Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii în scris a

primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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26. Dispozitii finale
Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractanta.

BENEFICIAR,
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI
ȘI AGREMENT BUCU! TI
Director GeneralMarius sis d
VizăC.FP.P,
Director economic, -
Monica COBANNAX—
Vizat pentru legalitate,
Birou Juridic, Evidenta Patrimoniuluia
Director Achizi(

Operator de dute cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
Sos Bucureşti

—
Ploieşti, nr. SB. Sector |, Bucureşti

Cod Fiscal: 14008314



[

>TRAȚIA LACURI
| RI BASEL EVTAREȘTI

[Ez:ATULOIBUC
(CONSILIUL GENERAL AL MUNICI UI BUCUREȘTI

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

ACT ADITIONAL NR.1/2019
LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII Nr.5868/08.05.2019

1. Preambul:
În temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizii

aditional la contractul de prestari servicii de proiectare, între:
le publice, s-a încheiat prezentul act

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul în

Bucuresti, Sos. Bucuresti — Ploiesti, Nr. 8B, Sector l, telefon: 021/224.67.89,fax: 021/224.58.62, CUI:
14008314, Cont: ROSTTREZ70121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Statului-Sector 1, Bucuresti,
reprezentata prin DI.Marius ALBISOR — Director General, in calitate de ACHIZITOR, pedeo parte,
si

SC AB PLAN SRL, cu sediul în Targu Mures, Str. Mihai Viteazu, Nr.25, Judetul Mures,
telefon/fax: 0742/424408,  Nr.Inreg.Reg.Com:126/2146/2007, CUI:  RO22854721, Cont
RO06TREZ476618801XXXXXXX, deschis la Trezoreria Targu Mures, reprezentata prin DI.Albert
FEKETE-Administrator, în calitate de PRESTATOR.

Art.1. Se modifica prevederile art.4.1 în sensul ca se prelungeste durata contractului pana la data
de 31.12.2020,

Art.2. Celelalte prevederi raman neschimbate.
Partile au convenit sa incheie prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru

fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
ADMINISTRATIA LACURI, iC AB PLAN SRL
PARCURI SI AGREEMENT]

Monica COBAN
[ROMTNISTREȚIA

AVIZAT JURIDIC,
Consilier Juridii

V

SEF SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE,

la ANSPDCP cu nr. 27134
Bucureştiperator de date cu carscter personal înrezist

Sos Bucureşti

—
Ploieşti, nr. BB, Se

Cod Ficat, 14008314
www.alpab.ro
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|PARCI OREECRER,
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIe ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

ACT ADITIONAL NR.2/2020
LA

CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII Nr.5868/08.05.2019.

1. Partile contractante:

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul în

Bucuresti, Sos. Bucuresti — Ploiesti, Nr. 8B, Sector l, telefon: 021/224.67.89, fax: 021/224.58.62, CUI:

14008314, Cont: ROS7TTREZ70121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Statului-Sector 1. Bucuresti,
reprezentata prin Domnul Marius ALBISOR — Director General. in calitate de ACHIZITOR, pe de o
parte,

si

. AB PLAN S.R.L., cu sediul în Targu Mures, Str. Mihai Viteazu, Nr.25, Judetul Mures,

telefon/fax: 0742/424408,  Nr.Inreg.Reg.Com:126/2146/2007, CUI:  RO22854721. Cont
RO0GTREZ476618801XXXXXXX, deschis la Trezoreria Targu Mures, reprezentata prin Domnul
Albert FEKETE-Administrator, în calitate de PRESTATOR,

In temeiul:
- art.221, alin.1. lit.(c) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
- HG395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice;

- Documentatia de atribuire;
- Referatul nr.4619/08.04.2020.

si in conformitate cu:
-art.14.3 coroborat cu art.17. din Contractul de prestari servicii nr.5868/084

partile convin modificarea Contractului deprestaride servicii nr.5868/08.05.2019, dupa cum urmeaza :

Art.1.Se modifica prevederile art.3.1. alin.3 în sensul in care termenul de predare a documentatiei
PAC+ POE vafipana la data de 02.06.2020.

Art 2.Celelalte clauze contractuale care nu vin in contradictie cu dispozitiile prezentului act
aditional raman neschimbate.

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
Bucureşti

—
Ploteşti, nr. BB. Sector |. București

Cod Fiseat: |40083t4
www.alpab.ro ueIL te zii na FO SHINE



<> CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIs ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Serviciul Achizitii Publice

Partile au convenitsa incheie prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, cate | (unu) pentru
fiecare parte

ACHIZITOR, PRESTATOR,
ADMINISTRATIA LACURI,

PARCURI SI AGREEMENT BUCURESTI
SC AB PLAN SRL

dministrator,
Albert FEKETE

Viza C.F.P.P.,
Director Economic,

Monica COBAN

Director Lacuri,
Victoria Ivonne SAGHIU

t la ANSPDCP cu nr. 27134
x 1. București

Operator de date cu caracter personal înregi
Sos, București

—
Ploteşti, nr. Sb,


