
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA ADIRENEMENT BUCUREŞTI

Serviciul Achiziţii Publice

CONTRAC
nr.

'RESTARI ȘERVICII
data _/2/ [o/ 2070

1. Partile contractului
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare, a

Hotărării nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contracului de achiziție publica/acordul-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat

prezentul contract de prestare de servicii, intre

1.LLADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Şos.

Bucureşti — Ploieşti, Nr. 8B, Sector 1, tel. 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, e-mail: office Dalpab.ro, CIF: RO

14008314, Cont: ROSTTREZ70121G335000XXXX, deschis la Trezoreria Statului-Sector 1, legal reprezentată de

catre Domnul Bogdan Peter TANASE — Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

12.MAV ELECTRIC EXIM SRL, cu sediul în Bucuresti, Sector |, Str.Calea Grivitei, Nr.242, BLA, Sc.A,
Ap:6, Tel. 0749.047.129, Nr. de ordine la Registrul Comerțului: 140/6100/2005, CUI: RO17430304 Cont: RO86

TREZ 7025 069X XX00 9939, deschis la Trezoreria Statului-Sector 2, legal reprezentată de catre Doamna
Mirela NICULAE- Administrator, in calitate de Prestator, pe de alta parte.

2. Defini

2.1 .În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:
contract- prezentul contractşi toate anexele sale;
achizitorși prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea

integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

amplasamentul - locul unde prestatorul prestează serviciile;

forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și

inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, şi care

face imposibilă executarea și, 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 suscare, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea

obligaților uneia din părți:

comandă - solicitare scrisă din partea achizitorului:
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zi - zi calendaristică;

an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepția uneiprevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de

plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

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

diferit

4. Obiectulşi prețul contractului

4.1 Prestatorul se obligă să presteze „Servicii de verificare si incercare a instalatiilor de legare la pamant,

emitere buletine PRAM si de realizare a instalatiilor de legare la pamant”, în conformitate cu oferta

inregistrata la ALPABcu nr.1, anexa la prezentul contract.

4.2.Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului este de 16.450,00

in valoare de 3.125,50 lei, respectiv 19.575,50 lei cu TVA inclus .

faraTVA, la care se adauga TVA19%

43Preţul stabilit pentru Servicii de verificarea si incercare a a instali

buletine PRAM este de 14.450,00 lei, la care se adauga TVA 19% în valoare de 2.745,50 lei, respectiv

17.195,50 lei cu TVA inclus.
4.4Preţul stabi

adauga TVA 19% in valoare de 380,00 lei, respectiv 2.380,00 lei cu TVA inclus.
4.5.Preţul contractului este ferm, neajustabil, pe întreaga perioada de derulare a acestuia.

lor de legare la pamant, emitere

pentru Servicii de executie a instalatiilor de legare la pamant este de 2.000,00 lei, la care se

5. Durata contractului

5.1.Prezentul contract este valabil până la data de 15.11.2020.

5.2.Încetarea contractului nu afectează existența obligațiilor deja scadente între părți.

6. Documentele contractului

6.1.Documentele care fac parte integranta din contract sunt:

+ Oferta inregistrata sub nr. 13263/07.10.2020;

e Oferta deliberata in SICAP, DA26535469;

Anexa nr. | -locatiile achizitorului;

-Atestatul nr.16038/R1/22.06.2020 de tip B pentru „proiectare si executare de instalatii electrice

exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industrilae, bransamente aeriene si subeterane, la tensiune

nominala de 0,4 kV”;

-Adeverinta nr.201813593/24.08.2018 de electrician autorizat, gradul si tipul INA, INIB.
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7. Obligațiile principale ale prestatorului
T.l.Prestatorul se obligă să presteze toate operatiunile mentionate în oferta inregistrata sub nr.13263/07.10.2020,

anexala prezentul contract. Prestatorul se obligă să presteze servicii de verificare si incercare la instalatiile de

legare la pământ, să elbereze buletine PRAM si sa execute instalatiile de legare la pamant la toate locațiile

indicate de achizitor in Anexa I. Deplasarea la locatiile achizitorului unde se vorpresta serviciile care fac obiectul

prezentului contract, se va face cu mijloacele proprii ale prestatorului
7.2.Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamatii si actiuni în justitie ce rezulta din/in legatura cu serviciile prestate;

b) daune interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente.

7.3.Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane și materiale necesare

prestarii acestora -

7.4.Prestatorul este pe deplin responsabil pentru serviciile prestate, pe toata perioada de valabilitate a acestora.

Totodata este raspunzator atat pentru siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si pentru

calificarea personalului folosit pe toata perioada contractuala.

8. Obligațiile achizitorului

$.1.Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit pentru Servi de verificare si incercare a

instalatiilor de legare la pamant, emitere buletine PRAM si de realizare a instalatiilor de legare la pamant”
la unitatile ALPAB, in conformitate cu oferta inregistrata la ALPAB sub nr.13263/07.10.2020, anexa la prezentul

contract .

82 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în

rul se obliga sa receptioneze serviciile prestate potrivit art.13.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
9.1.În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul serviciilor întârzie să-și îndeplinească obligațiile asumate

prin prezentul contract, acesta are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu 0,01% din valoarea

contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea obligațiilor.

9.2.În cazulîn care achizitorul nuîși onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei

i, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală deconvenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti ca penalit

0,01% din plata neefectuată.

9.3.Achi

prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmădă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu

torul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată

prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are
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dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării

unilaterale a contractului

10. Modalităţi de plată
10.1.Plata serviciilor prestate se efectuează prin ordin de plată în contul Prestatorului prevăzut la ar. 12,, în baza

facturilor fiscale emise de către Prestatorşi acceptate de către Achizitor, după semnarea de catre ambele părți fără
ol iuni, a Procesului Verbal de recepție a serviciilor.

10.2.Factura fiscală se va emite dupa semnarea, de către Achizitor a Procesului Verbal de recepție a serviciilor.

10.3.Plata facturilor seva face, în termen de 30 zile de la inregistrarea facturilor la sediul ALPAB.

10.4.Necontestarea facturilor în termen de 14 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora la sediul Achizitorului

echivalează cu acceptarea acestora.

11. Forta majora
1.1. Forța 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 acționează

11.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendatăînperioada de acţiune a forței majore, dar fără a prejudicia

drepturile celi se cuveneau părților până la apariția acesteia.

11.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în mod

complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 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 sause estimează că va acţiona o perioadă mai mare de10 zile, 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.Incetarea / Rezilierea contractului
12.1. Prezentul contract încetează, în condițiile legii, în următoarele cazuri:

a) prin acordul ambelor pării:

b) la data stal

c) în cazul neexecutării obligațiilor așa cum au fost prevăzute în prezentul contract;

ă prin prezentul contract;

d) în cazul apariției unui caz fortuit sau de forță majoră care fac imposibilă aducerea la îndeplinire a

prezentului contract;

e) în cazul falimentului/desființării uneia sau ambelor părți.
12.2. Părţile sunt îndreptățite să procedezela rezilierea contractului

în
următoarele situații:

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
Sos. Bucureşti

—
Ploieşti, ar. BB, Sector |. Bucureşti

Cod Fiscal” 14008314
www.alpab.ro

Tel 021254 SR, Fa DĂ 204 862



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREȘTI

Serviciul Achiziţii Publice
a) neexecutarea de către una dintre acestea a obligaţiilor contractuale;

b) dacăîn termen de 30 de zile calendaristice dela data notificării intenției de amendare a contractului

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

12.3. Partea care invocăo cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel

puțin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează  sărşi producă efectele.

12.4. Încetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obliga lor deja scadente între părțile

contractante.

12.5. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de prestari servicii în

cel mult 5 zile de la apariția unor circumstanțe 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

înteresului public.

13. Recepția serviciilor

13.1.Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor

acestuia cu oferta prestatorului inregistrata sub nr.13263/07.10.2020 şi cu reglementările în vigoare. În funcție de

constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

14. Soluționarea litigiilor

14.1.Achizitorul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,

orice neințelegere sau dispută care se poateivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractul

142.Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod

amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanțele

judecătorești competente din România.

15. Limba care guvernează contractul

15.1.Limba care guvernează contractul este limba română.

16. Comunicări

16.1.(1)Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în

scris.

(2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primii

16.2.Comunicările între părți se pot faceși prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii

comunicării.

17 „Clauze de confidențialitate şi protecția datelor cu caracter personal

17.1. Părţile sunt con!

+ de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter
-nte de faptul că normele curopene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator
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personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părţile

confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:capacitatea de a respecta

drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informal lor personale;

e

—
informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim

de72 ore şi, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 orede la momentul în care o astfel de încălcare a

securității datelor a ajuns în atenția acestui

* îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cuRegulamentul 679/2016.

17.2.Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind

baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de

prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin

contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractuli

173. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unorterțe părți

neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părţile vor lua toate măsurile tehnice

şi în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumateprinaceastă clauză:

* vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt

prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

+ vor preveni utilizarea fără autorizațasistemelor de prelucrare a datelor

tem de prelucrare a datelor au acces numai

la datele la care au Drept de acces şi că datele cu caracter personal nu potfi citite, copiate, modificate sau

eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare;

e se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără

ă stabileascăautori Il să verifice și

ție în timpul transmiterii electronice sau transportului şică este po:

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

transmitere a datelor;

e se vor asigura că pot verifica și stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate

datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;

ese vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate

strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părţi;

e se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se vor

asigura că datele colectate în scopuri diferite potfi prelucrate separat.Ye
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18. Amendamente

18.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare

19. Legea aplicabilă contractului
19.1.Contractul vafi interpretayfonfony legilor din România.

Părţile au înțeles să încheif prezentul contract în 2(două) exemplare, câte |(unul) pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
PARCURI MAV ELECTRIC EXIM SRL

ADMINISTRATOR,

Mirela NICULAE

27134
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Anexa nr. |(locatiile achizitorului) la Contractul Nr. „ Data

LOCAȚII CARE NECESITĂ VERIFICĂRI ȘI MĂSURĂTORI ALE
PRIZELOR DE PAMÂNT

Sediul Central - Corp C
Sediul Central- Corp B
Sediul Central - Tablou General
Sediul Central - Corp A
Sediul Central - Corp D

Sediul Central - Antenă
Sediul Central - Ambarcaţii

1

2
3

4
5

6__|Sediul Central - Baraca 3

7

8
9 Sediul Central - Depozit Carburant
10| Sediul Central - Centrală Termică
11| Sediul Central - Corp E

12| Sera Bellu
13|Parc Herăstrău - Birou Administrativ
14|Parc Herăstrău - Seră Tablou General
15| Parc Herăstrău - Seră BMPT
16__|Parc Herăstrău - Module + Magazie
17| Parc Herăstrău - Stație Pompe
18|Parc Herăstrău - Tablou Acvariu
19| Pare Herăstrău -Tablou General Fântâni Parc
20| Pare Herăstrău - Cutie de distribuție
21| Parc Bordei - Tablou General
22| Parc Floreasca - Tablou Alimentare
23|Pare Circului
24
25
26| Pare Cişmigiu - Tablou General Alimentare Parc
27| Pare Cişmigiu - Patinuar
28
29
30|Parc Cişmigiu -Debarcader
31| Pare Cişmigiu - Volieră
32| Pare Cişmigiu - Staţie Pompe
33|Parc Cişmigiu - Tablou General Alimentare Sediu - Pompe
34| Pare Cişmigiu - Cutie Distribuţie Pompe Lac
35| Pare Carol Birouri
36|Pare Carol - Tablou Magazie
37|Pare Carol - Grup Sanitar
38|Pare Carol- Statie Pompare
39|Parc Carol - Fântâna Cantacuzino
40| Parc Tineretului - Sediu Administrativ
41| Parc Tineretului - Teren Joacă
42[Parc Tineretului - Teren Fotbal AS BRO CRIO
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13| Parc Tineretului - Staţie Pompe.
14

—|Pare Tineretului — Stație Pompe Branşament
45

—|Pare Tineretului - Fântână Rotundă
46|Parc Tineretului - Grup Social
17|Ghencea - Locuinţe Sociale Corp A Față -48|Ghencea - Locuinţe Sociale Corp A Spate
49|Ghencea - Locuinţe Sociale Corp B
50|Ghencea - Pompe lrigai
SI Ghencea - Vestiar + Magazie
52| Ghencea - Centrală Termică
53|Ghencea - Sere
54|Ghencea Plante Perene - Tablou General
55|Ghencea Plante Perene — Seră
56—_|Ghencea Plante Perene - Magazie
57—|Ghencea Plante Perene - Birouri
S&|Ghencea Secţie Utilaj - Tablou General
59|Ghencea Secţie Utilaj — Stație Carburanți
60|Ghencea Secţie Utilaj - Modul Şoferi

61| Ghencea Secţie Utilaj - Atelier Mecanic
62| Ghencea Secţie Utilaj - Ateliere
63| Ghencea Secţie Utilaj - Cutie Distribuție

61| Baia Grivița - Tablou General
65 Centrală Termică.
66|Baia Giuleşti - Tablou Branşamente
67|Baia Giuleşti - Branşament General
68|Baia Giuleşti - Centrală Termică
69|Satul Francez - Club
70—|Satul Francez -Trafo
71| Herăstrău - Parc Miorița
72| Herăstrău - Debarcader
73|Herăstrău - Vestiare
74| Tei Toboc - Adăpost Cai
75|Tei Toboc — Ateliere Tâmplărie
76| Tei Toboc - Tablou General
77| Sediul Central - Baraca 1

78| Sediul Central - Baraca 2

79
—|Parcul Cişmigiu - Fântâna Eminescu

80| Parcul Carol - Sera Libertății
SI|Ghencea -Birouri Sediul Administrativ
82

—|Pare Izvor - Vestiar + Module
83| Tei Toboc Birouri
84| Tei Toboc “Locuinţe Sociale
85|Tei Toboc - Atelier Mecanic

Operator de date cu
Sos. Bu

personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
Ploieşti.
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