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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

sn |GU| asta 02.09.2020
1.Părţile contractului

În tereiul Legii re. 95/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ukerioare, a

1. 505/2016 pertru aprobarea Normelor me:odologice de aplica“ a prevederilor re“eritoare la acribuirea

contracului de achiziție puol ca/acorăui-cadru din L a nr. 93/2016 privind achizițiile publice. s-c încheiat

prezentul cor

LLADMINISTRATI
prestare de servici. între

LACUSI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
i

- Ploiesti, Nr. BB, Scter telefon 021/2

TREZ70121G335000)

cu sediul în Bucurssti. Sos.

4.6789, fox 021/224.58.62, Cod fiscal 14008314. CBucur

R

Peter TANASE — Director Gen ral. în calitate de AC

XX s la Trezoreria Satuli-Secior |, reprezenteta prin Domnul Bogdan

TOR, > de o parte

C SOCIETATEA TEHNIC ITRU STUDII, DEZVOLTARE SI ANTREPRENORIAT SRL, cu

sediu în Bucuresti, Seoter 2, St.Nicolae Filipescu, Nr. 32, Ap,S, tel/fax: 021.316.71.34; 0723 365.642, email:

tsde_srl&vahoo ccm, Namur lnreg, Reg.Com: 110/3591/2000, CUL 12937862, Cont

RO&ZTREZ7325019XXX008265, deschis la Trezorer a Scatu'ui-S

STATOR, pe de altă pare

clor 2, reprezentată prir lotul Sorin STAN,

în calitate ie PRI

2. Definiții

2. În prezertul atact următorii termeni vor fi intersretați astfel:

contract - prezentul contract ş toate anexele sale;

achisitor și prestator- părțile con rac'ante, așa cum sun acestea numite în prezentul contrae::

preț! conireciului - prețul plitioi! prestatoruui de ctre a

3

vizitor. în baza contractului. pentru îndeplinirea

Înfegaliiş: ccrespuriză:oare a uta” ilor mate prin contract

intă o împre urare de origine extarră, cui acte extraordina”, absolu: imprevizibilă şi

în afera c Sutrelului oricitrei părți, curs na se datorează greşelii sau vine acestora, și care
rea şi, respectiv, îrdeplinirez contractu ui: sunt considerate asemenea ever mente: războaie,

nundații sa orice alte catastrofe raturale. restricții apărute ca urmare a urei carantine,

emba'gou, enumerarea nefiind e<ha stivă, ci enunţ at'vE. Nu este conside-a: forță majoră ur eveniment asernerea

celor de mui sus care, firt e crea o imposibilitate de executare, se extremdecostisitoare cstecurarea obligațiilor

uneia din părți
zi -zi calendar st că;

Operator de late cu caracter perscnal înșegisi Fat le ANSPDCP eu ar. 23134
es Bucureşti

—
Pieleşti, nr. SBe Scolar |, Bucureni

d Piscu: BOSNIA ilpsb.ro
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Serviciul Achizitii Publice

3. Interpratare
3.LÎr preieniu' cantrect, cu excepţia une prevederi contrare, cuvintele la forma singuler vor include forma de

pluraşi vice verse. acolo unde azest lucru este permis de context

în modce disau orice referire la zile reprezintă zile calendaris nuse

etul cortractului
41.Prestatorul se obligăsă efec:veze servicii de irtosriire „Documentatie tehnica privind evaluarea starii de

siguranta 'n exploatare a barsjului Grivita in vecerea obtinerii Autorizatiei de functionare în ecnditii de

siguranta”,

5 Preţul contractului
S.1. Preţul total converit pentr. îndeplinirea obiectului contrac:ului - pentru perioada de cerulare a szrviciilor,

pi e de 1.000,00 lei, În care adaugă TVA, respectiv 13.090,00 lei cu

TVA inclu

Il Prostatorului d2 către Achizitor.

52. Prețul cox'actului est: ferm si ru 52 actualizează octoata durata de prestare a serviciilor

6. Modalicăţi de plată
6-1.P'ata serviciilor se cfe baza î:clucază rin ordin de șlată urilorcontul Prestetorului prevăzut la a“.1

fiscal> emise de catre prestator și accepiate re achizitor, după încheierea Procesului Verbai de receptie a
serviciilor.

62P'ata urii se va înce în termen d30 de zile
de'a data acceptării facuurii.

6-3.Neconiestarea facturilor în te“nende 14 zile lucrătoare d? la cata înregistrării acestora la sdiul Achiz torului

echivalează ca a arca acestora,

7. Durata contractul!

T.1.Prezentul contract încape să producă efecte de la semnării ace“

0.2020

a, de către ambele părți. până la data de

&. Otligațiile principale sle prestatorului

Opsrater de date ru sarncter personal înrezisrat le ANSPDCP cu ar. 25134
Sex Bucuresti

—
Ploieşti, nr. SB, Sector |. Bucureşti

Cot Ziscnii MOSIA viva alpaburo
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Serviciul Achizitii Publice

B.L.Prestatorul se obligăsă realizeze prestația datorată echiicorului, prec'zat la

art.
4 1. in termenul prevazut la

ar7.', în coTomitate cu oferta

16233639.
i sa si inregistrata sub rr.10897/:4.08.2020 si oferta atribuita in SICAP

ne.D;

82P tatorul va preda în 3 exexplere originale, pe suport 'etric si suport oplie (CD). Toate cocumentatiile ce vor

fi predate vor respecte stancardole si nomativele în vigoare la criz intosriirii si ver fi semnate si stampilate

conform legii
torul vaBA.Prestatoru| se obligă se 2siw “dențialitatea privind luertrile din documentația elaborată. iar

asigu-a confidenialitatea clauzel3“ cin prezentul contact

B4Prestatoril se ob işă să despăputeaseă achizitorul împotriva ariciiror daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli

de orice natură, aferente, aforene, ca exceptia siluatiei În care c astfel ce incalcare rezulta cin respectarea

solici:arii Achizitorului.

&5.Prestalorul se obligă să sup'avei presterea serviciilor,săasigure resursele uroane. materialele necesare

serviciilor.

&.6.Prestatorul va aresta servic » în ccnditiile si cu respectarea HG 92

9 Obligaţiile principale sle sc

9.1. Achizicorul se cbligă să pliteascii orțul către prostator în tert enul conven't la art.6.

9.2. Achizitorul se oblige să pu

le indeplinire a cb'ectului prezentului c;
ad spoziția prastaterului cocursentsie și datele pe care le deține pentru aducerea

raci,

93. Achiz torul se obligă să asi e are sonfiderțialitatea orezentului

94 chizisorul se obligă

data Prace

plătească prețul serviciilor către prestator în terrienul de 30 de zile lucrătoare de la

ului Verbel de pred primire si recepiiea serviziilor, insotit de fi tura și în cor

dispoziție referitoare la angcje ce cheltuielilor din Eugetele care ir'ră sub incidența legislației privind finanțele

și având în vedere aloca; î'e bag

câr deplinires culpahilă a obligațiile

10.LÎr cazul În care, din vina se exclusivă, Prestetorul întârzie să- iile asumateprinndeplinească cblig

prezeatul contract, acesta are obligație ce a
plăti ca penelități o sură echivalentă cu 0,01 % dia va'oarea lucrărilor

neexccutate, peatra fiecare zi de înârziere. până la îndeplinirea cb igațiilor asumate.

10.2Îr cazul “n care Actizitorul nu 'și onorează obligațiile de plată în termen de 30 de zile de la expirarea

perioadei sor'venite, atunci asettuia în revine cbligaia de a pliti, ca penalități, o sumă echivalentă cuo cotă

procentual? 0,01% din plarz neelestuată,
Operater de Iute cu caracter perscnal în cegis rat le ANSPDCP cu ar27154

du: Sucureşti

—
Pieleşti, or. Bl, Sector |, B-cureşti

a Fisca:a00RMA Cura dlpab.rOe d
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ul Achizitii Publice
B.Psunt răspunzătoare pant-u cducerea la îndeplinire =

e uuze'or prezentului cortra

1.Recepțiesi verificări

ML Acizii

1.2
torul are dreptul de a vor'fica odul ce prestare a scr ciilor

if ceafectuaie n confonritese cu prevederile din prezentului contract sia 'egisleriei sp
Achizitorul are obigația de 2 moifica. în scris, prestatoralui, identitatea rearezentanților săi împuterniciţi peniru

13. Achizito-ul va accepta serviciile prestate prin cortrasemnarea Procesului verbal de predare/primire si

a seniiciilor e depuse de către Prestito”

MAAchizitorul va aviza docurvme e sunt confoniîntosmite de către Prestator. decă constată căze
termenii contectului d? servicii. cări sau mocificări la documentat

bili o

chzi ervă dreptu: dea ezre clari

11,5. În siuaia în care ur docurnent recesită operarea unor mocificări de către Prestator, Achizitorul va stal

perioadă pentru e crea modilic ler solicitate,

1M.6.Achizito'ul are cbligxia d: 3 camanica Prestatcrului într-un termen de S zile de la primi nenteior

mod icate, decizia finală cu privire a documentele revizuite

12. Încetarea sii rezilierea contractului

12.1 Prezertul contrect “ncetezz, în condi e
aţi

it“ ps prezentul cortrect:

ii, în următoarele ca

a. prin acordul amb-ior

b. la data si
e. în cazul nezxecutării obligațiilor așa cure au fost arevăzute în prezentul contract

d. în cazul apariției unui caz fortuit saa de forăm:jorăcarefac imposibi ă eduzerea la îndeplinire a

prezemul i cor rac

e. în cazul falim'ertului/esflințării uneia sau an'belor păr.
12.2.Părțiie sunt îndrep 2 la rezilierea contractului în următoarele situații:

a) neexeculiee de căre u”c dintre acastea a obligațiilor contractuale;

9) dacă în termen dle 30dezile calendarist ce de le date notificări intenției de amendare a contractului

intelegpin
12.3.Partea

uajur re corsună în legătură cu modificareaşi/sau cu completarea acestuia

are inveeii o saură de înoatare a prevede-ilor prezentului contract o va notifica cele'lalte părți. cu cel

puțin 15 zile înainte de date le care înceares urmează să-şi producă cfectele,

12ARezil orce si înc niract muva avea nic un efect asupra obligațiilo” deja scadente întrerea prese-tului

Operator de lat cu saracter perscna! înrogis Fat le ANSPDCP eu ar. 27134
e. Bucuresti

—
Pleteşti. ar. BB Sestor |, Eccstentiat 22



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
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Serviciul Achizit'i Publice
denunța în rad uni ater:| contractul de furnizare inAchizitorul îşi rezervă drepa] de el rule 15 zile de la

apar contractuluireum<tarțe care nu au potul fi prevăzut: la d are condue la modificarea

oublicclauzzlor con-rectuale, estfe! încat “ndzclinirea contractului respectiv ar fi cont-ară interesul

13, Forța majoră
13.1.Forga mej:ră este constațati de o zutori ate comprtentă.

13: Forța majoră exorerează de răsoundere partea care o invoci
13,3 Partea carese a? în caz de for? rasjc o poate faze apoz:bilt cele lelte părți cu condiția informări în mod

complet despre apar ţia cauzei ve forță roajoră. Cezul de forță majoră se comunică celeilalte părți în teme de
maxim 3 zile de la date. apariției acesuia, prin fax, mail sau postă,Prin forță majoră se înțelege ur eveniment ma

presus de ortralui părților, ear: su putea f prevăzut în momentul în face imposibilăeri contractului şi ca

executarea și indeplinirea contractului.

13.4.Dacă în termen de5 zile de l oroducen evenimentul “espectiv nu în ază, părțile au dreptul să-și notifice

încetrrez. ce pl a drept a prezent. lui co“tract fi i cavreuna dintre indă deun:- nterzseestea să pr

13,5. Încetarea cazului de foră vajorii va îi comunicată ce cila'te părți contractante în scris. în termen de 24 de

14. Solaționarea litizi lor

14.1 Achizitorul şi Prostatorul vi venit ca toate neinţelegezile privind validitatea prezent.lui cont ct sau

rezultate di inferpre:area, execu-area cri încetarea ccest a săfierezolvate pe cale amiabilă

de reprezentat; lor.
142Îr cazul în care nu este oosibl? rezolvarea litigilo* pe cale amiabiă, părțile sc vor &dresa instanţelor

judecărareşti sorapeteni

15. Limbacare guvernează cortractul
15.1.Limba care guvernzază cor rac-ul este limba română,

16. Comunicări
16.141) Orice: săfie transmisă înmunisare între pri. reftritoare la îndeslinirea prezentului contract, trebui

scris.

(2) Orice docuraenit scris tr3u'e înregistrat atât în omentu transmiterii, cât și în momentul primiri

16.2. Comunictrile fatepărți se oo: fce
şi prin telefon. fax sau emal. cu condiția confirmării în scris a primirii

comunicări
Opsrater de late eu sarneter perscna! înregis Fat le ANSPDCP cu nr. 27134

eşti

—
Pleseşti” ar. BB, Sestor|,Bvcreşti

cu: a00rl4 va alpsE.ro LE)



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI[ ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

17. Logea up icabilii contraciului

17.1. ncctul va îi interpret ccnfozm legilor din Românie.

Art.18.Cluuze de confidentiali sesi orolectia datelor cu caracter personal
18.1. Părțilz suni conștizrre de “apiul orm curcpene din Rogu'amentul 679/2016 se aplică cricăru operator

de da'e sau îmiputerr cit si-uat în U+ urea Europeană și or cărei persoane cara srelucrează date cu carecter sersonal

ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le 'urnizează servicii. Prin urmare. Părţile corfirmă

r fără erespoztarea deplină a următorre cr orevederi, inclusiv € imita la:capacitatea de a respecta drepturile

persoaselor vizate privind şte acu corectarea sau “raasferu' informaiiilor personale;
* informareaîn saz de oreşăce date a tuturor destinatar lor relevanți. înt--un interval maxir,

d272 cae și, în cazul Prestito“alui rurai târziu de 24 ore de la momentul în care o ast ncălcare a

secartiții date oraaju în atei acestuia:

«—înd2plinirea tuturor îndatori 5/2016.

18.2 Părțile pot util

ul 67or obligatorii orivind documentarea conformării cuRegulamei

a datele pesonale ale semnatari or în limita coatractului pe careîlau încheiar, acesta fi

baze egali a prelucrări orice prelucrare suplimentară sauînslt

a datel

+ obiectul unui accrd separat de prelucrarep

lor, încaziat între Pări. D2 asemerea perioada de stecare stelor personale prelucrate prin contrict este

limitetă la perioada corespond2r & “talizăr'i obiectului principal sl contractului

18.3. Datel? 24 carazte“ person] schimbate între Părți nupot deveni acoesidile sau comunicateunor terje părți

, ărțile vor lua toate măsuri  ichriceneautorizas? sau puse la dispoziț € spre ut lizare 'ntr-un el: mod. Prin anna:

şi în specii orgarizato: ce necesare, “n ceza ce p='veste obligațiile asumete pria această «lauzi:

* vor împiedica persoanele neautorizate să obrini acces 'a sisterele de prelucrarea datelor sunt

proluzra:esauatilizate datele2:caracter perscnel

vor preveni ut izarea 3 auto“iajie a sistemelor de prelucrare z datelor

+ se vo: asigura vă persoandreptul să utilizeze u1sistem de prelucrare a dte or auacces numai la
datele la câre sta Drejit she acozs și că datele îi te, copiate, modi”icare sauaracter perscnal nu potfi cit

elirni rate firă autorizați: în urs! prelucrării sauati îzării si după stocat

ese ver asigura că delel> cu caracter personal nu pot Ri citite, copiate, modificate sau eliminate fără

erifice şi să stabilească

de
autor zație ît mpul tar spatii electronicesac transporulu și că este posibil să

căre care e ctueze transferul datelor zu caracter personal prin rmijloaunisme se doroş:2 să 5

trensmitere a datelor;

cate sau eliminateese dor asigura că pot ver iloz şi scabi'i dacă și de către cine an “ost introduse, moc

r oersora înfdin sistemele de prelucrare adatele cu caracl elor;

GOpzrater de lat ru caracter perscmal înregis Fat le ANSPDCP cu ar.
e ucuresti

—
Pleteşti ar SE LL becureni 2Caaa calote +



se vor asigura că,î- caz

se “vor asigura că date

colecta

19, Documentele contractului
financiara iaregist-at
atribuita în SICAP n

20. Amendariente
20.1 Părțile coatractarte au

Avize pentru legalitate,

Consilier Juridic,
CatalicaI

Serviciul Achizitii Publii
a unei a

traztul încheiat între Pă

u caracter personal sunt protejate
e în scopuri diferite pot £ preluc

5-3 r.19897/1 4.08.2020;

DA26239639.

Cal, pe data îndeplinirii ccnirec

INSILILL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ce
or cu ceracter personal, datele sunt prelucrate

ţii

le dis

separat,

ului

SC SOCIETA

PENTRU STUDII, DEZVOLATARE SI

ugere sau pierdere accident

de a conven' modificarea clauzelor

nul pestru fi e pari

Prestator,
TEA TEHNICA„aPTR PRENORIAT SRL

Administrator,
Sorin,


