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Nr. data

1.Părţile contractului
În tereiul Legii rr. 95/2016pr ile publice, cu modificările si completările ulterioare. a

Hotărârii rr. 395/2016 pertru aprobarea Normelor me:odeiozice deaplice + a prevederilor re'tritoare la acribuirea

contracului de achiziție publca/acordui-cadru din Legea nr. 93/2016 privindachizițiile publice,

preze tul con

LLADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURE

ct deprestare de servicii. între

TI, cu sediul în Bucuresti, Sos.

Bucuresti -- Ploiesti, Nr. 8B, Sector |, telefon 021/224.67.89, fex 021/224.58.62, Cod fiscal 14008314. Cont:

ROS; TRE:7)121G535000XXXX deschis la Trezoreria Satulvi-

Peter TANASE — Director Genoral. în calitate de ACHIZITOR, se de o parte

ester |, reprezerieia prin Domnul Bogdan

1.2.5C SOCIETATEA TEHNICA PENTRU STUDII, DEZVOLTARE SI ANTREPRENORIAT SRL, cu

sediu în Bucuresti, Secter 2, St.Nicolae Filipesc iel/fax: 021.316.71.34; 0723.965.642, email:

se_stsda_srliivahoo cam, Num inreg, Reg.Com: 1038917200, CU: 12937862, Cont

ROS: TRE:7025019X x X008265. deschis la Trezoreria Scatu'ui-Sector ?, reprezentată prir Domnul Sorie STAN,

în calitate se PRESTATOR, pedealtă parte.

2. Definiţii

2.1. -În prezeriul coatuct următorii te-meni vor fi intro ați astfel

contracr- prezentul contract şi toate anexele sale;

toşi orestator- părțile con racante. așa cum sunt acestea numite în prezentul contrac';

prețu! contreciului - prețul plitibil prestatoru'ui decătre achizitor. în bara contractului. pentru înde

întegală şi corespunzătoare a lutaro“ oSlizațiilor asumate prin contract

Jorța majoră - reprezintă 0 împrejurare de origine exterră, cu cr-acter extraordinas, absolut imprevizibilă și

inevitabilă, care se aflii în afera controlului oricirei părți, care na se datorează greşelii sau vinei acestora,

face imposibil: executarea şi, respectiv, irdepliniree contractului; sun considerate asemenea evenimente: războaie,

rantine,revoluții. inczsdii, inundații sea orize alte catastrofe raturale. restricții apărute ca urmare a unei

emba'gou, enumerarea nefiind e<haustivă, ci enunţ'at'vă. N onside-at forță majoră ur eveniment asemerea

re & crea o imposibilitate de exccelor de mui sus ca ace tisitoare executarea obliwațiilor

uneia din părți

eader stică;
Operator de late <P
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3. Interpratare
3.lir prezentul contrect, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singuler vor include forma de

plurași vice versa, acolounde azesl lucru aste permis de context

3.2.Termenul “zi”sau “zile” sauorice referire la zile reprezintă zile calendaristice daci nuse specifică în mod

diferi

4Obiectul contractului

41.Prestatoril se obligă săefect 1eze servicii de ntocr e „Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei

de Gospotarire a Apelorpentra Acumularea Pantelimon Il”.

& Preţul contractului
&1. Preţul total converit pentr. îndeplinirea obiectului con cului - pe y perioadade derulare a serviciilor,

til Prestetorului de către Achi; or. este de 9.000,00 lei, la care adaugă TVA, respectiv 10.710,00 lei cu TVA

5.2. Prețul contractului est? fermsi rau
se actualizează pe toata duratadeprestare a serviciilor.

6 Modaliviţi de plată
6-1.P'ata serviciilor efestucază prin ordin de plată în contul Preststorului prevăzut la art.1.2, în baza “acturilor

fiscal? emise de catre prestator și acceptate de către achizitor, după încheierea Procesului Verbal de recej

serviciilor.

62Pa cturii se vaface în termende 30 de zilede 'a dara acceptării facturii.

6-3.Necontestarea facturilor în tez.ren de14 zile icrătoare de la cata înregistrării acestora la sediul Achiz torului

echivalează cu accepta'ea acestoz.

7. Durata contractului
T.A.Prezentul contract înc2oe să producă efecte de la seranării acestuia, de către ambele părți. până la data de

10.19.2020

&. Otligațiile principsle sle prestatorului

Operator de tati cu caracter perscnal întegis Fat le ANSPDCP eu ar. 23134 E5e- Sucuresti

—
Pleieşti. nr. SB, Sector |. Escureşti 7/
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&.1.Prestatorul se oblițăisă realizeze prestația datorată achizitorului, prec zată la art. 4.1. în term

an7. în coafomitale cu oforta transm sa si inregistrata sub rr.10898/ 4.08.2020 si oferta atribuita îi

nr.DA26205715.

&2P statorul va preda în 2 exe1 plere originale, pe suport letric si suport optic (CD)Toate documentatiile ce vor

fi predate vor respecte siancardele ativele în vigoare În ceia incosririi si ver fi semnate sist pilate

confor? legii
8.3.Prestatori|se obligă st asi que con“ dențialitatea priviad lucririle din documentația elaborată, iar achizitorul va

asigu'a confidențialitatea clauzel3* cin prezentul coatzct.

BA.Prestatorul se ob işăsă despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri. taxe şi cheltuieli

de crice natură, aferente, aferente, cu exceptia siluatiei în care o astfel de incalcare rezulta din respectarea

solici'arii Achizitorului

8.5.Prestatoril se obligă să sup:avegheze prestarea re resursele uraane. materialele ri cesare

serviciilor.

&.6.Prestatorl va aresta serviciile în conditiile si cu respectarea Crdinului 391/2019 si Crdinu'ui 828/20

9. Otligațiile principale ale act izitorslui

9.1.Azhizitorulse obligă să pliteascii Srețul câtre prestator în terir enul conven't la ar.
9.2. Achizitorul se oblige să pun: a € spoziția prastatrului cocurte

zi
9.3. Achizitorul se

e și datele pe care le dețin pentru aducerea

deplinire a obiectului orezentului contract
afiderțialitatea 1să asig ar entuiui contact

toare de la94, Achizisorul se obligă să plătească prețul serviciilor către prestatar în terenul de 30 dezile lu

data Procesului Verbal de predere/primire si recepiie a servisiilor, insotit de factura şi în conformitat

dispozițiile referitoare la angcje ce cheltuielilor din tugatel care ir'ră sub incidența legislației privină finanțele

publiceşi având în vedere aloca;i e bugetare.

10,

10,

prezeatul contract, ace

neîr depliuirea culpabilă a obligațiiloruncțiuni pentru
r cazul în care, din vina se exclusivă, Prestotorul întârzie să-și îndeplinească c5ligațiile asumate prin

a sumă echivalentă cu 0.01 % din valoarea lucrărilorobligație ce a plăti ca penelită

nezxccutate, pentru fiecare zi de întâi deplinirea c'ligațiilo” asumate.

re Actizitorul nu10.2r cazul “n ci țiile de olată în termen de 30 dezile de la ex

lentă cu a cotăperioadei sorvenite, atunci azestaia î- revine chliga ia de a pliti,

ca
penalități, o sumă esl

procentualE 0,01% din plate noelecunati.
Operater de late ru carnetor perse egis-Fat în ANSPDCP ca ar 15154

dec ancurenti— Bielei ar. Se Sector | Bucura 2
d
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10.3.Părțile sunt răspunzătoare pentru aducerea la îndeplinire

&
cluzelor prezentului contract.

1.Recepție si erificări

ML Achizitorul are dreptul de a ver'ficamodul ce prestarea serv ciilor

11.2. Verificările vorA zfectuate 'n confonnitate cu prevederile din prezentului contract si a legislatiei specif ce.

Achizitorul are ob'icația de £ notifica. în scris, prestatoralui, idert larea regrezentanților săi împuterniciți pentru

acest p

11,3. Achizitorul va accepta serviciile prestate prin cortrasemnarea Procesului verbal de predare/primire si receptie

a seniciilor e depusede către Presto”
M4Ac izitorul va aviza docurientele întocmite de către Prestator, dacii constată că acestea sunt conforme cu

termenii contectului d: servi
11,5, În sin

Achizitorul îşi rezervă dreptu! de a cere clarificări sau modificări la documentatii

în în care ur document reci ită operarea unor mocificări de către Prestator, Achizitorul va stebilio
perioadă pentru efectuarea modificărilor solicitate.

116.Ac rul are obligația de a comunica Prestatorului într-un termen de 5 zile de la primirea documentelor

modi/icate, decizia finală cu e 'a documentele revizuite.

12. Încetarea si rezilierea contractului

12.1 Prezertul contract încetează, în cond țiile legii, în următoarele cazuri:

a. prin acordul amb or părți

b. la data s-abilită prin prezentul contract;

în cazu! nezxecutării obligațiilor așa curr au fost prevăzute în prezentul contra

d. în cazul apariției unui caz fortuit sau de for'ă majoră care înc imposibilă educerea la îndeplinire a

prezentului cor'rac
e. în cazul falinertului/de ințării uneia

sau
ambelor părți.

12.2.Părțile sunt îndreptățite să proceceze la rezilierea contractului în următoarele situaţii:

a) neexecutarez de cărre una dintre ac3st ca a obligațiilor contractuale:

3) dacăîntermende 30 de zile calendaristice de le date novficării intențieide amendere a contractului

părțile nu ajung la o înțelegere corsună în legătură cu modificarea şi/sau cu completarea acestuia.

123. cel
eacare invecăio sauză de încetare a prevede-ilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți c

nainte de data le care încearea urmează producă efectele.puțin 15. zile

12.4ezilierce si incetarea prezentului contract nuva avea nic un efect asupra obligațiilo” deja scadente între

părțile contractante

Operator de date cu caracter personal înregis Fat în ANSPDCP cu nr. 27

Tal 254 St60, Fus BENZI ARE

Ie
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rezervă drepiul de & denunța în moduni aters] contractul de furnizare în cel ruult 15 zile dela12.5. Achizitorul î

apariția unor sircumstarțe care na auputul fi prevăzut: la data încheicrii contractului şi onduc la modificarea

clauzelor con'ractuale, estfel încait îndeglinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului subli.

13. Forța majoră
13.1.Fora ej oră este constatată de o sutoritate competentă.

13.2.Forja mejoră exorerează de răsoundere partea care o invocă.

133 Partea carese a? în caz de forță rasjoră, o poate fece opozzbilă celeilalte părți cucondiția informări: în mod

complet despre apar ţia cauzei de forță majoră. Cezul de forță majoră se comunică celeilalte părțiîn temea de

maxim3zile de la date apariției aces: prin fax, e-mail sau postă.Prin forță majoră seîi elege ur: eveniment n
presus de cortrolu! părților, care Au putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă

executar și îndeplinirea con:ractului.

13.4.Dacăi în termende 5 zile de la aroducere, evenimentul respectivnu încetează, părțile audreptul să-și notifice

încetcrez cepl' drept a prezeat.lui contruct. fărăca vreuna dintre acestea să pretindă deunc-interese.

13.5. Încetarea cazului de foră Tajorii va fi comunicată celeila'te părți contractante în scris, în termen de 24 de

ore,

14. Soluționarea litigiilor
14.1 Achiitorul şi Prostatorul 14 ex venit ca tcate neînţelegezile privind validitatea prezentului contract sau

rezultate di interpre:arca, exccu:area cri încetarea scestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă

de reprezentarii lor
142Îr cazul în care nu este oosibilt rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor

15. Limbacare guvernează cortractul
15.1.L-imba care guverneazăcor raccul estelimba română.

16. Comunicări
16.141) Orice comunicare între părți. sertritoar2 la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în

scris.

(2) Orice docurnent scris tr2buie înregistrat atât în momentu transmiterii, cât şiîn momentul primirii.

16.2. Comunietrile “are părți

se
po: eeeşi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării

în scris a primirii

comunicării
Gperater de late cu caracter persona! înregistrat în ANSPDCP eu ar. 27134”

poFear ana Boat 7BEZET er
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17. Logea aplicabilă contrectului

17.1.Contrzetul vaîinterpretat conform legilor din Românie.

Art.18.Cluuze de confidentialitata si protectia datelor cu caracter personal
181. Părţile sunt conştiame de faptul c normele europene din Regulamentul 679/2016 se apiică cricăru' operarar

de dare sau împuternicit si-uatîr Us 'urea Europeană şi or'cărei persoane care orelucrează date cu carecter sersonal

E saucare le îurnizează servici. Prin urraare. Părţile corfirmăale persoaael >" vizate situate în Uniunea Eurof

evederi, inclusiv dar fără z serespeztarea deplină a următorre mita la:capacitatea de a respecta drepturile

persoanelor vizate privind şterge-ca. corectarea sau “ransferu' informatiilor personale;

* informarea în 332 de breşii cedai arilor relevanți, într-un interval maxirtuturor desti

ăleare a4:72 cteși, în cazul Prestato”ului numai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de

secur tății date or a ajuns în atenția acestuia:

* îndeplinirea tuturor îndatoririlor oâligatorii orivind doc ea conformării cuRegulamentul 679/2016.lent

+ pot utiliza datele pessonale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat. acesta fiind

aa prelucrării ari în altprelucrare suplimentară sa: p face obiectul unui acord separat de prelucrare

a datelor, încaziat între Păi. D2 asemenea perioada de stecare a datelor pe:sonale prelucrate prin contract este

limitetă la pericada corespond2r & realizării obiectului principal

183. Datele 5

contractului.

arazi personil sc imbate între Părţi nu por deveni accesisile sau comunicate unor terie părți

tehniceneautorizat? saup.ise a dispozit e spre utilizare într-un el"mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsuri

şi în specia. organizator ce necesare, în ceca ce p-iveşt> obligațiile asumate pria această clauză:

e vor împiedica persoanele neautorizate să obiină acces 'a sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt

sau atilizate datelpre scter perscnel

vor preveni uti izarea “ră autorizație a sistemelor de prelucrare datelor

. se vo persoar ele care audreptul să utilizeze un sistemde prelucrare a date or au acces numai la
datele la care sa Drept «de acoas și că dalele 2 cter personal nupotfi citite, coziate, modi'icate sau

eliminate fără autorizație în cursul prelucrării i după stocare;

se ver asigura că detel2 cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără

ibiautorizație în timpul tra sri'terii electronice sau trarsporului și ste posibil să verificeși să stabilească

către care organisme se doreştesă se efectueze transferui datelor cu caracter personal prin mijloace de

trensinitere a datelcr;

se vor asigura că pot verifice şi scabili dacă şi de către cine au “ost introduse, modificate sau eliminate

dat2le cu caracter oersora! în/din sistemele de prelucrare a datelor.

Gperator de late cu caracter personal înregisirut în ANSPDCP cu sr.
St ancarevti— Plelevi. ar. 88, Sector|.Ducati -

Coe Fisca n
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tiuni ce prelucrare a datelor cu ceracter personal, dateîn caza unei acasigura că sunt prelucrate

conformitate cu orezertul contrastul încheiat între Părți:

r asigura că datele cu car er personal sunt protejate de distrugere sau pierdere a

as'guracă datele colecta-e în scopuri diferite pot £ preluc:ate separat

19. Documen contractului
“Oferte financiara inregistrat: su5 nr.10898/14.08

-Oferte atribuita in SICAP nr

20. Amendaraente

ctului. de a conveni modificarea clauzelor

are.

te unul pentru fiecare parte.

Prestator,
SC SOCIETATEA TEHNICA

TRU STUDII, DEZVOLATARESI
ANTREPRENORIAT SRL

Avizat pentru legalitate,
Consilier Juridii

Catalinamt
f Serv

Tatiand

Operator de lat cu sarneter perscn
Bucuresti

—
Pieleşti


