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1. Părţile contractului

În temeiul Legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiat
prezentul contract, între:

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cusediul in Bucuresti,
Sos. Bucuresti — Ploiesti, nr. 8B, sector 1, telefon 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, cod fiscal
14008314, cont trezorerie RO57TREZ70121G335000XXXX, reprezentata prin d-l. Marius
ALBISOR — Director General, in calitate de ACHIZITOR,pe de o parte

şi
S.C. AQUA JET SRL,cusediul in Bucureşti, Sos. Giurgiului, nr.117, sector 4, RC 140/7072/2002,
CUI RO 14793739, cont trezorerie RO6STREZ7045069XXX001021. deschis la Trezoreria sector4,
reprezentată prin Cristian GHERGU - Administrator, in calitate de PRESTATOR, pe de alta
parte.

2. Definiții
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:
contract - prezentul contract şi toate anexele sale:
achizitarşi prestator - părțile contractante. aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoarea tuturor obligaţiilor asumateprin contract;

Jora majoră reprezintă o împrejurare de origine externă,cucaracter extraordinar, absolut
imprevizibilă și incvitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează
greşeli sau vinei acestora,şi care face imposibilă executareași,respectiv, îndeplinirea contractului:
sunt considerate asemenea evenimente: războaie. revoluții, incendii, inundații sau orice alte
catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor
uneia din păi

zi - zi calendaristică;
an -365 de zile.

3 Interpretare
3.1. - În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de pluralşi 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.
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4. Obiectul şi prețul contractului
4.1. — Prestatorul se obligă să efec:
Tineretului- intrare Sincai (stânga-cre:
prezentul contract.
4.2. - Preţul convenit pentru îndeplinirea serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor,
este de 44.590 lei, fara TVA.

ze servicii de mentenantă a fântânilor arteziene din Parcul
pata) şi fântâna ornamentală rotundă conform anexei nr.1 la

S. Durata contractului
5.1. - Durata prezentului contract este de la data semnarii si pana data de 30.11.2019.

6. Obligaţiile principale ale prestatorului
6.1. - Prestatorul se obligă să realizeze prestația datorată achizitorului, precizată la art. 4.1
6.2. - Achizitorul se obliga să pună la dispoziția presiatorului toate proiectele, documentele şi datele
pe care le deține, privitoare la obiectul prezentului contract.
6.3. - Prestatorul se obligă să asigure confidențialitatea privind lucrările din documentația elaborată,
iar achizitorul va asigura confidențialitasca clauzelordin prezentul contact
6.4. - Prestatorul sc obligă să despi  achizitorul împotriva oricăror daunc-interese, costuri,
taxeşi cheltuieli de orice natură, aferente. aferente, cu exceptia situatiei în care o astfel de incaleare
rezulta din respectarea solicitarii Achizitorului.
6.5. - Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor. să asigure resursele umane,
materialele necesare serviciilor.

7. Obligațiile principale ale achizitorului
7.1 - Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termenul convenit de la emiterea
facturii de cătro acesta.
7.2 - Achizitorul se obligă să plăteascii prețul serviciilor către prestatorîn termenul de 30 de zile
lucrătoare de la Procesului Verbal de predare/primire si receptie a serviciilor, insotit de facturia şi in
conformitate cu dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența
legislației privind finanțele publice şi vândîn vedere alocaţiile bugetare.
73 - Achizitorul va depune documeniztia elaborata de prestator pentru obtinerea avizelor si va plati
contravaloarea acestora.

8. Suncţluni pentru nelndeplinirea culpabiii a obilgaţiitor
8.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul întârzie să şi
asumate prin prezentul contract, acesta are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivaleni
0,01 % din valoarea etapei intarziate, pentru fiecare zi de întârziere, pâna la îndeplinirea obligatiilor.
8.2 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligaţiile în termende 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu
o cotă procentuală 0.01% din plata necfectuziă.

îndeplinească obligațiile
cu

9. Întârzieri în îndeplinirea contractul ui

9.1 Prestatorul are obligația de a înder
9.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contract

contractul în perioada înscrisă.
prestatorul nu respecta graficul de prestare a

serviciilor, acesta are obligația de a notifica. în timp util. achizitorul: modificarea datei/perioadelor
asumate în graficul de prestare seface cu acordul parților, prin act adițional9 aleiclan cote căiE forul aste

de
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întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului.
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10. Încetarea contractului
10.1. - Contractul poate înceta:
a) prin acordul scris şi semnat al ambelor Părţi;

) prin voinţa Achizitorului şi fără intervenția instantelor judecătorești sau alte formalități:
c) la îndeplinirea clauzelor contractuale sau la termen.
10. 2. - Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părți. cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmeazăsă-şi producă efectele.
10.3. - Rezilierea prezentului contract nuva avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părțile contractante.
10.4. - Achizitorul 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 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
redus fondurile băneşti alocate de Consiliul general al Municipiului Bucureşti
10.5. - În cazul prevăzut la art. 104. prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a
contractului.

11. Forţa majoră
11.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
11.2 Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
11.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiunea forței majore. dar fără a
prejudicia drepturile celi se cuveneau părților până la apariția acesteia.
11.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi staula dispoziție în vederea
limitării consecințelor.
11.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
11.6 - Dacă forța majoră acţionează sau se estimează că va acţionao perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

12. Soluționarea litigiilor
12.1 - Achizitorul şi Prestatorul au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului
contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încctarca acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă
de reprezentanții lor.
12.2 - În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa
instanțelor judecătoreşti competente.
13. Limba care guvernează contractul
13.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

14. Comunicări
14.1 - (1) Orice comunicare între părți. referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie săfie
transmisă în scris.
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cât şi în momentul(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiteri
primirii.
14.2 Comunicările între părțise pot face șiprin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția
confirmării în scris a primirii comunicării

15. Legea aplicabilă contractului
15.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

16. Anexele Contractului
Contractul este insotit de anexa nr.1.

Părţile au înţeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor Prestator
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI S.C. AQUA JET S.R.L.

Administrator
Cristian GHERGU
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Anexanr.1

SERVICII DEM

a fântânilor arteziene din Parcul Tineretului

ITENA!

Fântâni arteziene intrarea dinspre Şincai (2 ansamble de câte 4 bazine)
A. ÎNTRETINEREA PERIODICĂ- interval 30 zile

1. Instalaţia clectrică
* verificarea periodică a stării pompelor(etanșare, zgomot. -..)
* reglarea automatului programabil care asigură temporizarea regimului de funcționare
* verificarea funcțio temului de alimentare cu apă

2. Instalaţia hidraulică
curățarea periodică a filtrelorde aspirație
curățarea ajutajelor
reglarea jeturilor de apă la ajutaje
curățarea bazinelor
întreținerea, igicnizarea stațiilor de pompare
verificarea etanşeității instalaţiei hidraulice
acţionarea robinetelor pentru ruperea depunerilor de calcar

B. PREGATIREA PENTRU IARNĂ
golirea bazinelor

* golirea instalaţiei hidrau
deconectarea instalaţiei electrice de alimentare a pompelor
(din tabloul electric al stației) mai puțin pompa de evacuare dinbașa
demontarea ajutajelor din bazine si depozitarea lor
reglarea automatului programabil care asigură temporizarea regimului de funcționare,
pentru iluminatul de iarnă—unde este cazul

verificarea periodică a funcționării pompei din başă, la minim30 zile
+ izolarea capetelor de conducte ce rămân deschise în fântână

e

1 DE MENTENANȚĂ

a fântânilor arteziene din Parcul Tineretului

Fântâna rotundă

A. ÎNTRETINEREA PERIODICĂ- înterval 30 zile
1. Instalaţia electrică

* înlocuire becuri arse
+ verificarea periodică a stării pompclor(etanșare, zgomot, ...)
* reglarea automatului prograrail care asigură temporizarea regimului de funcționare
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stemului de alimentare cu apă+ verificarea funcțion

2. Instalaţia hidraulică
curățarea periodică a filtrelor de aspirație
curățarea ajutajelor
reglarea jeturilor de apă la ajutaje
curățarea bazinelor
întreținerea, igienizarea stațiilor de pompare
verificarea etanşeității instalaţiei hidraulice
acţionarea robinetelor pentru ruperca depunerilor de calcar

B. PREGATIREA PENTRU IARNĂ

* golirea bazinelor
+ golirea instalaţiei hidraulice
+ deconectarea instalaţiei clecirice de alimentare a pompelor

(din tabloul electric al stației) mai puțin pompa de evacuare din bașa
+ demontarea ajutajelor din bazinesi depozitarea lor
+ demontarea lămpilor electrice și depozitarea lor
+ reglarea automatului programabil care asigură temporizarea regimului de funcționare,

pentru iluminatul de iarnă — unde este cazul
+ verificarea periodicăafuncționării pompei din başă, la minim30zile
+ izolarea capetelor de conducte ce rămân deschise în fântână

Achizitor Prestator
. AQUA JET S.R.L.

Sdminatrator,
cretanŞ

pi

Viză C.F.P.P.,
Director economic
Monica COBAN

VIZAT
Pentru

Director Achiziţii
Dan Mih: l
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