
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCURE

„aa CONSILIUL GENERAL AL VIUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRAȚIA LACURI
PARCUL: SinoneeopicuResTi

cura 09. ro1024
CONTRACTDE PRESTARI SERVICI

Nr. Data

1.Părţile contractului
În tereiul Legii rr. 2016 privind achizițiile publice, cu modificările si comțletivile ulterioare. a

Hotărârii rr. 395/2016 pertru apobarea Normelor me:odologice de apiica“e a prevederilorretritoare la atribuirea

contracului de achiviție ruol'es/icordui-cadru din Legea nr. 932016 privind achizițiile p. s-c încheiat

prezentul contract ce prestare de servic'. între

LLADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sedicl în Bucursti. Sos

Bucuresti--Plo'esti, Nr. 8B, S+ctor ', telefon 021/224.67.89, fox 021/22
ROST TRE:791216335000X%XXX de

458.62, Cod fiscal 14008314. Cont:
s la Trezoreria Satlui-Scctor |, reprezenteta pn Domnul Bogdan

Peter TANASE — Director Geroral, in calitatedeACHIZITOR, se de o parte

ATEA TEHNICA PI ENTRU STUDII, DEZVOLTARE

sediu în Bucures, Sector 2, St.Micolae Filip
il ANTREPRENORIAT SRL, cu

5, tel/fax: 021.316.71 23 965.642. email:

2000, CUL: 12937862, Cont

250:9XXXI082ES, deschis la Trezoreria Statu ui-Sector 2, reprezentată prir Iomnul Sorin STAN,

e stsda srlfivahoocom, Namur Înreg, Reg.Com: HU53:

ROEZTREZ7

în calitate Se PRESTATOR, pe le altă parte.

2. Definiții
2. -În prezertul contact următe ermeni vor fi intersretați astfel

contract - prezentul contract ș tate anexele sale;

e corn'raachici'or şi prestator- păriil Ante, așa cum sunt î stea numite în prezentul contract

prețu! conircciului - prețul phitisil prestatorului de către achizitor. în baza contractului, pentru îndeplinirea
legală ș ccrespunză-oare a utaror oSligațiilor asumate

forța majoră - reprezintă o împrejurare de orgine exterr?, cu ceracter extraordina”, ebsoluc imprexizibilă și

Încvitabilă, care se afli în afera controlului oricărei părți, 1 se datorează greşelii sau vinei acestora, și care

Bporane= de daca araetar persenal Tnregiurat în ASSPBCF ca mr 29134 5R- aucurenti — Pieleşti. ar. 3B,

Sestar
1, Bucureşti ELOOS SI N ro
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Serviciul Achizitii Publice
urarea și, respectiv. îrdeplinirez cortractu ui: sant considerate asemenea evenimente: războaface imposibilii exe

revolin i, inundații sea oriz2 alte catastrofe raturale. restrivț apărule ca urmare a urei carantine,
emil V, enumerarea nefiind e<ha-stivă, ci enunț ati vă. Nu este conside-at forță majoră un eveniment asemerea
celor de mai sus care, fără 2 crea o imoosibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părți

zi calendar stică;

3 Interpr>tar?
Sir present contract, cu excepția unei orevaderi contrare, cuvintele la forma singuler vor include forma de

pura să vice varse. acolo und: azest

32
este permis de cantext

menul “zi”sau 2" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod

diferi.

4. Obiectul coctractului
41 restatori|se obliții să e'ec:Leze servicii de irtocriire „Documentatie tehnica privind evaluarea starii de

siguranta în exploatare a baraului Mogosoaieînvederea obl'nerii Autorizatiei de [urctionare in conditii de

siguranta”.
& Prețul contractului
&.1. Preţul total converit pentr. îndepl'rirea obiectului contractului - pentru perioada de cerulare a sarviciilor,

pâtibil Prostetoru ui d2 către Achizitor, este de LL000,00 lei, ln care adaugă TVA, respectiv 13.090,00 lei cu

TVA inclus.
52. Pretul coxactului este ferm si ru s

î
Detoata durata de arestare a serviciilor

6 Modalităţi de plată
&LPiata serviciilor se efectuează prin ordin de slatăi în contul Pres in baza fstorului prevăzut la at urilor

fiscal: emise de catre prestator şi acceptate de către achizitor, după încheierea Procesului Verbal de recept a

serviciilor.

62
GIN

Pata fazturii se va faceîn termen de 30de zile de la dara asceptării facturii.

orestarea facturilor în teznen de (4 zile lucrătoare de la cara îni la sediul Achiz toruluigistrării acestor

echiva exză cu accepta acestor.
7. Duruta contractului

7.L.Prezental contract încaoe săi producă efecte de ln semnării acestuia, de către ambele părți. până l+ data de

15.10.2020

& Otliga ile principele sle presta-orului
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Serviciul Achizitii Publice
&1-Prestatoru!

se
obligii să realizeze prestația datorată echisitorilui, prec'zată la art. 4 1. în tertrenul prevazut la

ar7. , în coxfonitate ofarta transm sa si inregistrata cub rr.10899/ 4.08.2020 si oferta atribuita în SICAP

&2.Prestatoru| va preda în 3 exe plere originale, pe suport letric si suport opt'e (CD)-Toare cocumentatiile ce vor
i predate vor respecte. siancardele si normative În vigoare l+ ceia intocriii ver di samnate si stampilate

confor
&3.Prestatorul se oi igă st asigure confdențialitatea privind 1 rile din documentația elaborată. iar achizitorul va

asigura confidențialitatea cleuzel3* cin prezentul contact.

BA Prestator! se ob'işă să despăpudease torul împotrivaoriciiror daune-interese, costuri. taxe şi cheltuieli
de orice natură, aferente, afirene, ca exceptia situat cure o astfel de incalcare rezulta din respectarea
solici'arii Achizitorului

8.5.Prestatoru! se obligă să sup:avegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele urare. mater:alele necesare
serviciilor.

&6.

9. Obligațiile principale se
area HC 92vestatoru! va aresta serviciil» în conditiile sicu resp 395.

izitoralvi
9. Achizisorulse obligă să pliitea

9.

le

arețul către prostator în terteul convenit la art
Achizitorul se obli ze să punia€spoziția prastaterului cocurienisie şi datele pe care le deține pentru educerea

indeplinire a obiectului orezentului contract

9.3. Achiz torul se obli ză să asigure confiderțialitatea prezentului eontac:

OA Azhizisorul

data Pr

să plăteast în terraenul de 30 de zile lucrătci4 prețul serviciilor către prest

Verbal de predere/primire si recepie a serviciilor, insotit de factura și in conformitate cu

itoare la angrje-ve cidența legislației privind finanțele
bi

10, Sanețiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

vielilor din bugetele care intră su!

având în vedere aloca ipublic e.

10,.Lir cazul în are, din vina se exclusivă, Prestatorul îr ndeplirească obligațiile asumate prin

prezentul contract, acesta are oblissație ce a plăti ca penelicăți o surră echivalentă cu 0.01 % din valoarea lucrărilor

neexecutale. peatr îi e zi de încârziere, până la îndeplinirea c“ligațiilo” asumate.

10.2Ăr cazul “1 care Ackizitorul nu 'i onorează obligațiile de Slată în termen de 50 de zile dela expirarea
perioadei cor venite, atunci acestui î- revine obligatia de a pliti, ca penalități, o sumă echivalentă cuo cotă

uatăprocentuală 0.01% din plare nel
10.3. Prțil e sunt răspunzătoare pentru cducerea la îndeplinire  e'uuzelor prezentului cortract

erificăriM.Recepţie

MA Achizito'ul are dvptul de a verifica rodul ce prestare a sar; ciilor

A Optrater de lat cu saraeter personal însegisi Fat În ANSPDCP cu pr. 27134

Cod Fiseu'c A00ESIA MINAAlDZd o as 08121 546 «d
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M2Verificările vor

&
sfectuate “n confonnitate cu prevederile din prezentului contract si a 'egislatiei specilice

Achisitorul are ob noii

acest scap
M3.Azhizitorul va aecepta servici + prestate prin cortrasemnarea Procesului verbal de predare/p-imire si receptie

a seniciilor e depuse de către Prest

M.d.Actizitorul va aviza docurieatele întocmite de către Prestator. decă constată că acestea sunt conforme cu

termenii contectului €> servicii. Ac torui își ne rvă dreptu! de a cere clarificări sau mocificzri la documerta i

115.În ura în care umeri reci iră operarea unor mocificări de către Prestator, Achizitorul va stzbili o

perioadă pent-u efectucrea medilicărilor solicitata

116 Achizito'ul are obligaia d: a comunica Prestaterului intr-un termen de5 zile de la primirea documente'or

modi ate, dee zia finală cu pivire a documentele revizuite

12. Încetarea si rezilierea contractului
12.1 Prezertul contre 1 încetează, în condițiile legii, în următoarele cazuri:

a. grin acordul am! or părți

b. la data atilit! pris prezentul cortract;

6. în cazul nezxecutării obligațiilor așa cum au fest prevăzute în prezentul contract

iei uni zzl apa uz fortuit sau de forță majoră care fec imposibilă aducerea la îndeplinire a

prezentul i cor'Tac::
d. în cazal falinertului/d ii uneia sau ambelor părți.

stunt îndreptăț crea contractului în următoarele situații:

a) neexecuta-ec de căra urc dintre acastea a obligațiilor contractuale:

9) dacă în termende 30 de zile calendaristice de le date notificării intenției de anni
părțile nu ung '2 o înțelegere corsună în legătură cu modificarea şi/sau cu completarea acestuia.

12.3.Partea care invecii o cauză de înc are a prevederilor prezentului contract o va notifica celelalte păi, cu cel

înceiares urmeazăpuțin 15 zile nainte de data le ca

124 Rezi era s

ă-și producă efectele.

carea preze“tului contract nu va aver. nie' un efi ect asupra obligațiilo* deja scadente între

părțile

12.5 Achizitorul îş' rezervă drep ul de 3 denunța în mod uni aterc] contractul de furnizare în cel ruult 15 zile de la

apariția unor potul fi prevăzuteladata încheierii contractul conduc la modificareaumstarțe care na
clauzelor con'rectuale, estfel încit îndeplinirea contractului respectiv ar fi cont-ară interesului oublic.

13. Forța majoră

13.1.Forța mejoră este zonstatarii dle o zutoritate competentă.

13.2. Forța iejoră exorerează de răs>undere partea care o invocă.
Opsrute” de late cu caracter personal îuregivieat în ANSPDCP eu ar, 2

e Fiscali ABOSITA A
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e se al? în caz de lorță majoră, o poate face apozebilt celelalte părți cu condiția informări în mod

despre apar'ţia cuuzi fos riajoră. Cezul de forță înajoră se comunică celeilahe părți în temea de

maxiun 5 zile de la date apariției acestuia, prin fax, e-mail sau poștă.Prin forță najoră se înțelege ur eveniment mai

presus

de
cortrol.” părților, car: Au putea fi prevăzut în raomentul în Veierii contractului şi care face imposibilă

execut ontractuluişi indeplinitca

13.4.Dacă în temea de 5 zile de le sroducere, e notifice

înceterea cepi n drept a prezent. lui contract. fără ca vreuna dintre acestea să pretindă deun

13,5. Încetarea cazului de foră răi vA fi comunicatii ce te părți contractante în scris. în termen de 24 de

are.

14.

1

oluționarea litigi lor
LAchizitorul şi Prestatorul vu convenit ca toate neînțelege“i'e privind validitatea prezentalui cortrict sau

rezuitate dia interprezarea, execu'area cri încetarea ccestuia să fie rezolvete pe cale amiatilt
de reprezestaT;ii lor,

142r cazul în care nu este oosib rezolvarea litigi lor = cale amiabi'ă, părțile se vor zdresa instanțelor

judect-arești sorapetente.

15. Limba care guveraează cor tractul

15.11. ba care guvernează cor raccul este limba ramânt.

16. Comunicări
16.141) Orie eltritoare la îndeplini isă însomuni sare între pă prezertului contract, trebui? să fie trans

(Ori docuraerit scris trbuie înregistrat atât în romeatu transmiterii, cât şi în momentul primiri

16.2. Comunietrile îare părți se pot feve şi prin telefon. fax sau e-nail, cucondiția confirmării în scris a primirii

comuni:

17, Lagen uplicabilă contractului
17.1. Comuzctul v A înterpretst confo+m legilor d'n Ror

Art.18.Cluuze de confidentialita'e si orotecti

18.1 Fărţil

de de sau împuterr cit sfat în Un urea Evropez

datelor cu caracter personal
sunt conştiente de faptul câi normele eurcpene cin Roguiamentul 679/2016 se ap'ică cricăru' operacor

rsonală și oricărei persoane care orelucrează date cu caracter

vizate situate în Uniuni . Prin urmare, Părțile confirmăale persoanelor a Europeană sau care le îurnizează servi

respostarea deplin a umătocre cr revederi, inclusiv dar fără » se limita la:capacitateade a respecta drepturile

orectarea sau “raasferu' informațiilor personale:persox“elet vizate priv nd șterge-ea.

uturor destivatar: lor relevanți. într-un interval n+ informarea în vaz ce breşă ce date

Opsrater de dute cn caracter personal înfegis rat le ANSPDCP eu ar. 27134NR Sue ducureşti

—
Ploieşti, or SE, Sector |, Decurești 4
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i târziu de 2£ ore de la momentul în care o astfel de îrcăleare a272 cre și, în cazul Prestatozului nu ra

secur tății da Cor a ajun: în aterția acest

+ îndeplinirea luturor îndatcri-ilor ol gatorii srivind documentarea conformării cuRegulamenul 679/2016,

18.2 Părţi pot utiliza € tele pessonal? ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta Find
baza egaliiaprelucrării orice prelucrare suplimentară sau în &lt sccp fac obiectul unui acord separat de prelucrare
a datelor, încaziat între Pari. Di2 aemerea perioada de stecare a datelor pe-sonale prelvcrite prin contrsct este
limiceă peticada coresponder & realizării obiectului principal al contrectului
18.3. Datele su caracter cersonil schi acesie între Părţi nupot devei ile sau comunicate unor tere pirii
neautoriza:e sau p.se Î1 dispoziț €spre ct'lizare 'ntr-un alt mod. Prin armare, Părţile vor lua toate măsuri e tehnice

și în speciti org rato” ce necesare,Î1cu za ce p'veşte obligațiile asumete prin această clauză:

persoanele neautorizate să oblină acces ia sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt

sau stilizate datele cc caracter perscnal

ea ărătoi+ vorpreveri ut i sie a sistemelor de prelucrare a datelor

se vo zsigura că persoa' ele carea tu dreptul să utilizeze ua sistem de prelucrare a date cr at: acces numai la

le la care aa Drept de ac
ție în

cat: as și că dalele u caracter personalnu pot fi citite, cosiate, modi'icate sau

elirni tate fără autori: ării lupă stocare;vsprelucrării sau ati
+ se ver asigura că detels cu caracter personal nupot fi citite, copiate, modificate sau eliminate firă

autor zație îr t mpul tar statii electronice sau transportului şi că este posibil să

ver ficeși să stabilească

către care organisme se doreşie să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de

ensmitere a dateler:

+ se vor ai acă și de câtre cine au “ost introduse, modificate sau eliminatera că pot varii și sal

Catzle cu caractel elucrere a datelor;ocrsona! în/din sistemele de pi

. se vo asigura că, în caza pei :țiuni ce prelucrare a datelor cu ceracter personal, datele sunt prelucrate

strict în conformitate cu orezertul contrastul încheiat într P?

+ se “vor asigura că datele cu caraeier personal sunt protejate dedistrugere sau pierdere accidentelă se vor

as gura că datele colecta eîn scopuri diferite pot £ prelucrate se ra.

19. Documentele contraciului
“Oferte financiara aregistrat. 5.5 nr.10899/14.08,2020;

“Oferte atribuita în SICAP nr DA26249810

20. Amendarvnte
20.1 Părțile contractarte au dreptul, pe durata conractului. de a conveni modificarea clauzelorndopiiair

contractului, prin act adițional î- condițiile prevăzute de legislație în vigoare



iul Achizitii Publice

Pările su înțe e place, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor Prestator
SC SOCIET:

PENTRU STUDII, DEZVOLATARE SI

ANTREPRENORIAT SRL

TEHNICA

Administrator,

Asizat pentru|

Tatiana

Operator de Iute cu car CP cu ar. 27134


