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[ADMINISTRAȚIA LAZI

CONTRACT DE PRESTARI SERI ACIN SI AGREMENT BUC

pentru „Achizitia de serviii de telefoniă Hfobilati ... 47...
Abonament de telefonie mobila |2i.: 27, na1.PREAMBUL

În temeiul: Legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, -
solicitarea de oferta având ca obiectachiziţionarea de servicii de telefonie mobila, pe baza de
abonament, se incheie prezentul contract de prestari servicii,
Între:

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 ROS7TREZ70121G335000XXXX, reprezentată prin Dl. Marius
ALBISOR—Director General, în calitate de ACHIZITOR, pedeo 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 contractşi toate anexelesale;
achizitor şi furnizor - părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
preţul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumateprin contract;
produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la
prezentul contract, pecare furnizorul 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, cum arfi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică
în perioada de garanţie şiorice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
origine - locul unde produsele aufost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când
prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor
rezultă un produsnou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază,
prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselorşi serviciilor poatefi
distinctă de naționalitatea furnizorului;
destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOIERMS 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
greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
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enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment
asemenea celor de maisus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneiadin părţi;
zi - zi calendaristică;
an - 365de zile.

3. INTERPRETARE
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma depluralşi vice 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 mod diferit

4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1 Obiectul contractului îl constituie achiziționarea de către Beneficiar şi prestarea de către
Prestatora 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 contract este dela data de 01.06.2019 si panala data de 31.12.2019.

6. VALOAREA CONTRACTULUI
6.1 Tarifele pentru serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt mentionate in oferta
financiara si sunt in valoare totala de 8.232,00lei fara TVA.

7. MODALITATI DE PLATA
7.1. Plata serviciilor se va face în regim de abonament lunar.
7.2. Plata serviciilor se faceprin ordin de plata, dupa primirea facturii in functie de alocatiile
bugetare
7.3.Achizitorul va achita Prestatorului suma din factura dupaprimirea, inregistrarea, verificarea
si confirmarea acesteia, in termen de 30 de zile dela data inregistrarii facturii in institutie.

8. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
8.1. Prestatorul are următoarele obligaţii:
8.1.1. Să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract la termenele stabilite.
8.1.2. Bă rumiudiueu în lunii do 21 du ui du la vumirialaro, dufoţiunilo, avariilo 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 nu se 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 contract cu profesionalismul
şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat prin semnarea prezentului contract.

9. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
9.1. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția prestatorului orice facilități şi/sau informații pe
care acesta le cere, in scopul indeplinirii obiectului contractului.
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10. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-si execute obligațiile
asumateprincontract, atunci beneficiarul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalități, o sumăechivalentă cu o cotă procentuală, stabilita in functie de caz.
10.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă,
adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă întră în procedură de
reorganizareşi faliment. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde beneficiarului numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale
a contractului
10.3. Beneficiaru îşi rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de furnizare în cel
mult 30 dezile de la apariția unor circumstanţe care nu au pututfi prevăzute la data încheierii
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale, astfel încât îndeplinirea
contractului respectiv arfi contrară interesului public sau datorită rectificării bugetareprin care s-
au retras fondurile băneşti alocate de Consiliul general al Municipiului Bucureşti.
104. În cazul prevăzut la art. 142, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a
contractului.

11. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
11.1. Clauzele prezentului contract se pot modifica in conformitate cu prevederile Legii nr.

98/2016.

12. NOTIFICARILE INTRE PARTI
12.1. În accepțiunea părţilor prezentului contract, orice notificare adresată de una din părţi
celeilalte este valabilă dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în partea introductivă.
12.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată
deoficiul poştal primitor pe această confirmare.
12.3. Dacă notificarease trimite prin fax, ea se consideră primita în primazi lucrătoare după cea
în care a fost expediată. Dovada notificării prin fax se vafaceprin confirmarea de transmitere
emisă de fax.
124. Notificările prin e-mail se iau în considerație cu condiția ca prestatorul să transmită
mesajul la adresa officeQalpab.ro, utilizând opţiunea “request read receipt" iar beneficiarul să
confirma notificarea respectivă Prestatorul trabuia să facă dovada că a primit din partea
beneficiarului confirmarea de citire a notificării
12.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt
confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente

13. REZILIEREA CONTRACTULUI
13.1. Părţile pot solicita rezilierea prezentului contract dacă una din părţi nu îşi îndeplineşte
obligațiile asumate sau încalcă prevederile contractuale. Părţile vorfi înştiinţate în scris despre
cauzele rezilierii. Dacăîn termende 5 zile calendaristice de la data înştiințării nici una din parți
nu contestă cauza rezilierii, contractul se consideră reziliat de drept, fără a maifi necesară nici
o altă formalitate.
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13.2. Beneficiarul poate rezilia prezentul contract dacă prestatorul nu va presta serviciile
prevazute în Anexa 1-Oferta financiara pentru o perioadă de 24 de ore, din care 12 ore din
cadrul programului de lucru al beneficiarului. Rezilierea va opera după o perioadă de 5 zile
calendaristice de la data la care beneficiarul a înştiinţat prestatorul în scris despre cauza
rezilierii.
13.3. Prestatorul poate rezilia prezentul contract dacă beneficiarul nu va achita obligaţiile de
plată a serviciilor prevăzute în Anexa 1-Oferta financiara în termen de 20 de zile calendaristice
de la data scadenței facturii. Rezilierea va opera dupăo perioadăde 5 zile calendaristice dela
data la care prestatorul a înştiinţat beneficiarul în scris despre cauza rezilierii
13.4. Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente ale beneficiarului sau
prestatorului, in cazul in care, datorită rectificării bugetare, s-au retras fondurile băneşti alocate
de Consiliul general al Municipiului Bucureşti

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

15. FORTA MAJORA
15.1. Forţa majorăeste constatată de o autoritate competentă.
15.2. Forta majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumateprin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
15.3. Îndeplinirea_contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forței majore, dar fără
a prejudicia drepturile celi se cuveneau părților până la apariția acesteia
15.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligația de a notifica celeilalte părți
imediat şi in mod complet, producerea acesteiaşi să ia orice măsuricare îi stau la dispoziție în
vederea limitării consecințelor.
15.5. Dacă forța majoră acţionează sau se estimează că va acționao perioadă mai mare de G

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetareade plin drept a contractului
subsecevent în derulare, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese

16. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
16.1. Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poateivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractul.
10.2. Dacă după 15 zile calendaristice de la începerea acestor tralalive, beneficiarul şi
prestatorul nu reuşesc sărezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul va fi

solutionat pe calea medierii si in temeiul Legii 192/2006, sau de catre instantele judecatoresti
din
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. Contractul va fi interpretat conform legilor române.

19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
19.1. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
19.1.1 Prin ajungerea la termen (la data expirării perioadeiprevăzutela art. 5.1).
19.1.2 Datorită intervenirii unui caz de forţă majoră.
19.1.3 Prin acordul comun scris al părţilor materializat într-o notificare adusă de una din părţi
celeilate până cel mai târziu la data expirării prezentului contract:
19.1.4 Prin reziliere, în caz de nerespectare a obligaţiilor asumate decătre unadintre părți.
19.1.5 În cazul dizolvării uneia din părţi, cu condiţia ca părţile să nufi convenit continuarea
relaţiilor contractuale cu succesorii lor;

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

PRESTATOR BENEFICIAR
SC ORANGE ROMANIA SA ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI

AGREMENT BUCUREŞTI. -

4

sl pentru x deiTE

DirectorAchiziţii ,
Mariana DURANa
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ACT ADITIONAL nr.1 la

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

nr. 7107/30.05.2019

ŢIA LACURI
NT BUCUREȘTI

S-a încheiat prezentul Act Aditional la contractul deprestari servicii mai sus mentionat, între:
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 deo 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, pe de altă parte ,

Art. 1. Se modifica prevederile art. 6.1, dupa cum urmeaza:,8.1.Valoarea contractului se
majoreaza dela 8.232,00 lei fara TVA la 18.708,73 lei fara TVA, respectiv 22.263,39 lei cu TVA
înclus pentru serviciile aferente lunilor : august, septembrie, octombrie 2019.

Art. 2. Restul prevederilor Contractului, raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost întocmit în 2 (două) exemplare, azi 08.11.2019, câte unul pentru
fiecare parte.

PRESTATOR BENEFICIAR

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURIŞISC ORANGE ROMANIA SA.

Viză C.F.P.P.,1. IT Director economic,

n Monica COBANn a
, A
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