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CONTRACT DE SERVICII

&YI.,.(3/82/ toonr.

În temeiul Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice si HG 395/02.06.2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţ
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul
contract deservi

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti
Sos. Bucuresti-Pioiesti, Nr. 8B, Sector i. tel: +40 212.246.789, CUI:14008314, Cont: ROS7 TRFZ 7012
1G33 S000 XXXX, deschis la Trezoreria Statului-Sector 1, legal reprezentata de catre Domnul Marius
ALBISOR avand functia de Director General, in calitate de ACHIZITOR. pe de o parte.

2. FORMPROFESIONAL CENTER S.R.L.. cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, Str Ghirlandei. Nr. 11.

PB BNS Sc 1. EL O. Ap. 8. inregistrata la Registrul comertului cu nr. J40/10020/2019. CUL 41461306.
Cont: RO67TREZ7065069XXXO017114. deschis la Trezoreria Sectorului- Sector 6. legal reprezentatade catre
Domnul Dumitru UNGUREANU- Administrator. in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte.

2. DEFINITII
1. În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel

+. Contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale
b. Achizitor și Prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract. în

preambul:
Subeontractant - orice terţ ci

prevederilor clauzei X Subcontractat
d. Preţul contractului - prețul plătibil prestatorului de căt
îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obiizațiilor asut

e. Servicii — toate serviciile a căror prestare face obiectul prezent

a Prestaiorul îi încredințează executarea unei părți din Contract, potrivit
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£. Forţa 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 greşelii sau vinei acestora. și

care face imposibilă executarea şi, 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 părți:
£.ZĂ- zi calendaristică; An - 365 de zile.

3. INTERPRETAREA
3.1. În prezentul contract. cu excepţia unei prevederi contrare. cuvintele la forma singular vor include forma
de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context
3.2. Termenul ** sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu sc specifică în mod
diferit.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1. Obiectul contractului il constituie punerea, în mod temporar, la dispozitia uti

salariati temporari. conform Anexei nr. la prezentul contract.
42. Personalul pus la dispozitie de catre agentul de munca temporara va exccuta sarcini numa; petru
prestarea unor activitati specializate.
1.3. Misiunea de munca temporara va fi prestata incepand cu data de 20.02.2020 si pana la dais de
19.03.2020.

izatorului, de persona! -

5. DURATASI LOCUL DE DESFASURARE AL CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract este valabil pana la data de 31.12.2020

2. Misiunea personalului pus la dispoziția Achizitorului se va desfăşura în sediile si unitatile Administratiei
curi, Parcuri si Agrement Bucuresti.

6. PRETUL CONTRACTULUI
6.1.Preţul contractului, în lei fără TVA, convenit pentru îndeplinirea contractului este de 172.672.25 fara

[VA, ia care se adauga TVA in valoare de 0.00 lei. plătibil prestatorului de catre achizitor este conform
Anexei nr. ia prezentul contract.
62 Pretul contractului. poate fi reviziuit până la valoarea maxima de 865.400,00 ies fara TVA. intrucat
autoritatea contractanta nu previziona. cu exactitate, personalul necesar derulării activ

specilfice/sezoniere până la sfârsitul anului 2020,

6.3. Comisionul prestatorului este de 5,8%aplicat ia total venit brut (salariul de baza +spor+norma de
hrana+CAM2.25%+fond handicap4“4) si se va evidentia distinct pefactura.
64. Pretul total al contractului. plătibil prestatorului este determinat. în funcție desalariile stabilite conform
Anexei 1. de numarul totai de salariati temporari de contributiile angajatorului si de comsionui practicat de

prestator, in functie de cantitatea serviciilor prestate

Operator de dute cu caracter personal înrezistrat
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6.5. Plata se va efectua lunar dupa finalizarea prestatiei. in termen de 30 zile de la data receptiei facturii
fiscale emise de agentul de munca temporara, in baza Procesului-verbal de prestare a servicilor intocmit de
Achizitor si incheiat fara obiectiuni. a statelor lunare de salariisia situatiei recapitulative de plati
6.6. Pretul contractului este ferm. cu exceptia ajustarii în funcție de modificările actelor normative incidente
în materie (modificarea salariului minim garantat în plată, modificarea legislației în domeniu. alte modificări
legislative cu impactîn calculul salariului/contributiilor).

7. OBLIGATIILE PARTILOR
7.1. Achizitorul se oblig:

Q 2Sa comunice Prestatorului acordul sau privind personalul propus a fi pus la dispozitie n termen de 24 de
ore. In cazul refuzului din partea Achizitorului, Prestatorul se obliga sa schimbe persoana/persoanele in

termen de 5 zile calendarsitice de la comunicarea deciziei de refuz în ceca ce priveste persoana/persoanele
propuse de Prestator:
b) sa achite în cuantumul, la termenele si în conditiile stabilite de parti remuneratia convenita:
c) sa punala dispozitia salariatilor temporari baza materiala pentru desfasurarea activitati
d) de a respecta pe timpul misiunii de munca temporara. dreptul Salariatului temporar privind zilele de
sarbatoare legala si concediul de odihna, conform legislatiei în vigoare:
e) sa asigure conditiile de munca pentru salariatul temporar, in conformitate cu legislatia in vigoare:
0) sa exercite toate obligatiile prevazute delege in calitate de angajator cu privire la medicina muncii și
protecția muncii: de a efectua medicina muncii pentru salariatii temporari care isi desfasoara activitatea la

sediile Achizitorului:
2) de a efectua instructajul de sanatate si securitate a muncii pentru Salariatii temporari:
h) de a efectua instructajul privind situatiile de urgenta;
î) sa puna la dispozitia Salariatiilor temporari Regulamentul de Ordine Interioara. Regulam:
organizare si functionare, Codul de conduitaetica, precum si orice alt document necesar desfasurarii de catre
acestia a activitatilor specifice;
Î) ca orice accident petrecutpe teritoriul Achizitorului (asa cum este definit in Legea nr.319/2006 privind
securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare) va fi comunicat si Prestatorului,
iar inregistrarea accidentului sa face de catre Prestator (inconformitate cu Legea nr.319/2006 privind
securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munca si imbolnaviri profesionale, republicata,cu modificarile si ompletarile
ulterioare):
k) sa asigure ca lucratorii pusi la dispozitie sa participe efectiv la toate formele de instruire prevazute la

ar1.20 din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea în munca. cu modificarile si completarile ulterioare
si in conformitate cu prevederile an.74 — 100 din H.G. nr.1425/2006,cu modificarile si completarile
ulterioare:
1) sa verifice daca fisa postului fiecarui lucrator pus la dispozitie indeplineste si respecta prevederile legale si
daca este completata cu atributiuni si raspunderi
în

domeniul securitatii si sanatatii în muncace revin
lucratorului corespunzator functiei ce o exercita si în concordanta cu prevederile ar.22-23 din Le;

nr.319/2006;
m)

sa
doteaze lucratorul pus la dispozitie.cu echipamentul de protectie necesar.unelte

electrice si electronice,materiale consumaile si alte dotari necesare realizarii sarcinilor de munca:
scule.aparate
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n)saretina atentia lucratorilor pusi la dispozitie asupra faptului ca trebuie sa respecte regulamentul de ordine
interioara si alte reglementari stabilite . ca este interzis sa executedin proprie initiativa diverse manevre
tehnice.lucrarisi servicii neprevazute in sarcina de munca:
0) sa retina atentia lucratorilor pusila dispozitie asupra faptului ca trebuie sa cunoasca si sa respecte normele
interne de prevenire a incendiilor.caile de acces si evacuare.modul de actiune in diverse situatii de urgenta:
p) sa verifice conditiile in care lucreaza,modul în care lucratorii pusi la dispozitie respecta normele de
sanatate si securitate la locul de munca, sa analizeze deficientele constatate si sa dispuna masuri de remediere
a unor neconcordante:
q) ca in toate activitatile ce se refera la masurile de cunoastere si prevenire a riscurilor de accidente în munca

Q sisau imbolnaviri profesionale. se va consulta cu Prestatorul, se vor informa reciproc siisivor coordona
actiunile în vederea asigurarii securitatii si sanatati lucratorilor pusi la dispozitie si asigurarea celor mai bune
conditii în desfasurarea procesului de munca „apararea vietii. integritatii fizice si psihice.a sanatatii lucratorilor
si altor participanti la procesul de munca.
7.2. Prestatorul se obliga:
-Sa prezinte Achizitorului, personalul propus a fi pus la dispozitia sa, conform Anexei nr.l la prezentul contract, cu

salariile stabilite prin aceasta din urma mentionata;

-Sa puna la dispozitia Achizitorului persoanele acceptate de acesta in vederea executarii misiunii de munca temporara
în termen de 24 de ore de la comunicarea acordului acestuia, respectiv semnarea contractului:

comunice Achizitorului toate datele si elementele referitoare la personalul temporar. solicitate de acesta, cu
respectarea prevederilor referitoare la protectia datelor cu caracter personal. atat de catre Prestator, cat si de catre
Achizitor:

-Sa incheie contract de munca temporara cu personal specializat conform legii si normelor sale interne:

-Sa administreze toate actele si documentele necesare angajarii. pe foaia durata acesteia, conform reglementarilor
legislatiei în vigoare:0... proprie initiativa Contractele de Munca ale Salariatilor Temporari pusi la dispozita Achizitorului. pe
durata prezentului contract care se refera la acesti salariati, tara acordul expres al Achizitorului: orice situatie
particulara trebuie comunicata si motivata în scris de catre Prestator catre Achizitor:

dispuna incetarea Contractelor de Munca ale S din initiativa sa, în urma sesizarii motivate a
Achizitorului, cu respectarea normelor legale in vigoare:

-Sa efectueze toate inregistrarile la autoritatile competente si. respectiv. în registrul genera! de evidenta a salariatilor
potrivit prevederilor legale (inclusiv cele privind inceperea, modilicarea si terminarea raporturilor de munca cu
Salariatul Temporar). pentru intregul personal pus la dispozitia Achizitorului:

-Sa insereze in Contractele de Muncaale Salariatilor Temporari clauze de confidentialitate. precum si alte clauze legale
prevazute de lege, solicitate expres de catre Achizitor:

-Sa insereze in Contractele de Munca Teraporara clauze prin care sa prevadaobligatia Salariatului Temporar de a

respecta, intocmai ca angajat
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-In cazul comiterii de catre Salariatul Temporar de abateri disciplinare, sa efectueze la solicitarea Achizitorului
cercetarea disciplinara prealabila a acestora impreuna cu unul sau mai multi reprezentanti ai Achizitorului

desemnati în acest sens

-In cazul de maisus, sa aplice sanctiunile disciplinare Salariatului Temporar cu respectarea propunerii de sanctiune
disciplinara facuta de catre Achizitor, conform legii:

-Sa asigure inlocuirea grat n termen de maxim 5 zile calendaristice a Salariatului
temporar, care paraseste institutia Achizitorului (angajatorul temporar nu corespunde profilului solicitat, nu
îndeplineste în mod repetat sarcinile de serviciu acordate, persistandinerori repetate, isi inceteaza raporturile de

munca cu Prestatorul etc):

B sa solicite de la Achizitor toate informatiile si documentatia necesara cu privire la pontajul lunar al orelor lucrate de
Salariatul Temporar. precum si alte informatii in baza carora sa poata calcula salariul si celelalte drepturi
patrimoniale cuvenite Salariatului Temporar, pe durata Misiunii

-Sa calculeze, sa retina si sa vireze contributiile pentru Salariatul Temporar, în conformitate cu prevederile legale si sa
întocmeasca statele de plata. situatia recapitulativa, proces verbal de receptie si orice alte documente aferente
platilor drepturilor salariale ale Salariatului Temporar;

-Sa plateasca, în termenul stabilit prin Contractul de Munca Temporara, sumele cuvenite cu titlude salariu precumsi
alte drepturi patrimoniale cuvenite Salariatului Temporar, pe baza fiselor de pontaj si altor informatii transmise de
Achizitor. inclusiv cheltuieli de deplasare:

-Sa administreze toate actele si documentele necesare angajarii, pe toata durata acesteia, conform reglementarilor
legislatiei în vigoare:

-Sa tina evidenta concediilor medicate si/sau de odihna pentru Salariatul Temporar, sa calculeze si plateasca
indemnizatiile cuvenite acestora;

-Pe durata timpul misiunii, sa acorde Achizitorului exclusivitate numai în ceea ce priveste salariatii temporari alocati in

o baza prezentului contract:

-Sa puna la dispozitia Salariatului Temporar documente legale completate corespunzator. la incetarea Misiunii

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. Documentele care stau la baza încheierii prezentului contract sunt:
a). Oferta tehnica si financiara prezentate in cadrul procedurii simplificate
Anunt de participare simplificat nr. SCN1062484/04.02.2020

i Documentatia de atribuire si

9. FORTA MAJORA
9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod

necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de
lege.
9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 3 zile de la

producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile în vederea limitarii consecintelor lui

7Operator de date cu caracter perso egistrat la ANSPDCP cu nr. 27134 /
Sos. Bucureşti
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9.3. Dacăîn termen de 48 deore de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își

notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10. SUBCONTRACTAREA
10.1. Un subcontract va fi valid doar dacă are forma unui acord scris prin care Prestatorul încredințează unui

terţ executarea unei părți din contract. Subcontractele vorfi în concordanță cu acest contract. Pentru evitarea
oricărui dubiu, prețurile din subcontract pot fi diferite de prețurile din contract, în funcție de condițiile de
piață, costurile de coordonare. alte costuri indirecte și profitul Prestatorului. Subcontractele se vor constitui în

anexe la contract.
1022. Niciun Subcontractant nu se va afla în situațiile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare
Subcontractant va avea capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru executarea părții
10.3. La semnarea Contractului, Prestatorul va prezenta Achizitorului subcontractele încheiate de acesta cu
Subcontractanții declarați în Ofertă.
10.4. Pentru numirea unui Subcontractant propus după semnarea contractului (inclusiv pentru înlocuirea
oricărui Subcontractant), Prestatorul va solicita acordul Achizitorului de a încheia un subcontract. Solicitarea
va indica partea contractului care va fi subcontractată, valoarea subcontractului, identitatea
Subcontractantuluişi a reprezentantului său legal, certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea
inexistenței unor situații de excludere în conformitate cu prevederile aferente atribuirii contractului şi a
resurselor/capabilităților corespunzătoare părții sale de implicare propusă în contract, precum şi o declarație

pe propria răspundere a Subcontractantului propus prin care își asumă respectarea prevederilor contractului şi

a Oferkei tehnice aferente părții sale de implicare propuse în contract. În cazul înlocuirii oricărui
Subcontractant. solicitarea Prestatorului va conține justificări rezonabile privind înlocuirea.
10.5. În termen de 2 de zile de la primirea acestei solicitări, Achizitorul va notifica decizia sa Prestatorului.
cu indicarea motivelor în cazul unui refuz. Dacă Achizitorul nu îşi notifică decizia în termenul mai sus
îndicat. solicitarea este considerată aprobată la expirarea termenului.
10,6. În termen de 5 zile de la aprobarea oricărui nou Subcontractant. Prestatorul va transmite Achizitorului
un exemplar semnat al subcontractului aferent. care se va constitui anexă la Contract. Subcontractantul nu va
Începe executarea părții sale din contract înainte de transmiterea subcontractului către Achizitor.
10.7. Înlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat în Ofertă se va face în condițiile prevăzuteîn
prezenta subclauză, cu condiția să nu reprezinte o modificare substanțială în sensul Legii în domeniul
achiziţiilor publice.
10.8. În cazul în care un Subcontractant reziliază un subcontract sau renunță în alt fel la subcontract,
Prestatorul va notifica Achizitorul în termen deSzile şi va indica în ce mod intenţionează să continue
executarea părții respective din contract.
10.9. Prestatorul vafi responsabil de acţiunile, abaterile şi neglijența Subcontractanțilorsăi, inclusiv ale
subcontractanților acestora de orice nivel, ale agenților sau angajaților lor, ca şi cum ar fi acţiunile, abaterile
sau neglijența acestuia. ale agenților sau angajaților săi.
10.10. În cazul în care Prestatorul încheie un subcontract fără acordul Achizitorului, acesta poate aplica
sancţiunea pentru încălcarea contractului şi/sau Rezilierea contractului.
10.11. Dacă un Subcontractant nu îşi îndeplineşte obligațiile sale sau le îndeplineşte în mod defectuos.
Achizitorul poate solicita Prestatorului să-l înlăture pe Subcontractant şi să asigure un Subcontractant cu
calificări şi experiență adecvate ca înlocuitor sau săreia personal executarea părții relevante a contractului.
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10.12. Prestatorul va informa Achizitorul, lunar, cu privire la plățile efectuate către Subcontractanți. În cazul
în care Prestatorul întârzie nejustificat efectuarea plăţilor către Subcontractanți. Achizitorul va fi
sisteze plățile către Prestator] până la remedierea situației.

indreptățit să

11. ASOCIEREA
11.1. Fiecare dintre membrii asocierii își asumă obligațiile pentru oferta comună şi răspunde conform
prevederilor prezentului contract.
11.2. Modificarea structurii asocierii după încheierea contractului se face numai cu acordul Achizitorului, cu
condiția de a nu modifica propunerea tchnică şi financiară prezentate la achizitie şi în conformitate cu
legislația în vigoare.
11.3. Membrii asocierii răspund în cuantumul în care este întocmit contractul de asociere: în procentul stabilit
în contractul de asociere sau asociere cu drepturi şi obligații egale, dupa caz.
12. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR DE CATRE PARTI
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-și execute obligațiile asumate prin
contract. atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalități. o sumă echivalentă
cu o cota de 0,01% pe zi din prețul contractului până la îndeplinirea efectivă a oblieațiilor
12.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligațiile în termenul contractuai convenit la art. VI. pet
6.4. atunci acestuiaîirevine obligația de a plăti. ca penalități. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de
0.01% din plata necfectuată pentru fiecare zi întârziere. până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor dar nu mai
puțin decât dobânda legală penalizatoare calculată conform Legii nr. 77/2013 privind măsurile pentru
combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din coniracte încheiate
între profesioniști și între aceştia și autorități contractante.
12.3. a) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii. în cel mult 30 de zile de
la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contactului şi care conduc la

modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea acestuia ar fi contrară interesului public
b) Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract şi în situația în care alocarea resurselor
financiare a fost sistată.

13. MODIFICARI CONTRACTUALE
13.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii cottractului. de a conveni modificarea clauzelor

prin act adițional în condițiile art. 22! din legea 98/2016.
dificăriie aduse clauzelor prezentului contract vor fi valabile numai dacă se vor stipula în scris de

contractante prin seranarea unui act adițional la contract

14. INCETARE REZILIEREA CONTRACTULUI
14.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații
a) părțile convin de comun acord încetarea contractului contract prin semnarea unui act aditional:
b) la expirarea duratei contractului contra
) prin reziliere. în condiţiile clauzelor din prezentul contract, în cazul în care una din părti ru îşi execută sau
execută necorespunzător obligațiile contractuale:
d) în cazul dizorvării, lichidării, falimentului. retragerii autorizaţiei de funcționare a prestatorului:

www.alpab.ro
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e) prin denunțare unilaterală în condițiile prevăzute la ar.222 alin. (2) și art.223 alin. (1) din Legea 98/2016
privind achizițiile publice:
142. În situația rezilierii din cauza neexecutării/executării parțiale de către Prestator a obligațiilor
contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu
valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
14.3. Nerespectarea în mod repetat de către oricare parte a obligațiilor contractuale va fi adusă la cunostință
celeilalte părti prin notificări scrise şi transmise, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă
precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor. pe care
cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 3 zile de la data primirii notificări
14.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile
contractante.
14.6. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract. Partea
care nu şi-a executat obligațiile va fi considerată în întârziere cu privire la executarea obligațiilor sale imediat
după expirarea termenului contractual corespunzător îndeplinirii fiecărei obligații stabilite în contract, în
conformitate cu art. 1523 şi următoarele din Codul Civil.
14.7. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cel mult 15 zile de la

emiterea unor decizii ale Curții Europene de Justiție sau în cazul în care furnizorul se regăsește într-una dintre
situaţiile de excludere şi/sau de la apariţia unor circumstanţe care nu au pututfi prevăzute la data încheierii
contractului, sub condiţia notificării Prestatorului în scris.

15. NOTIFICARILE INTRE PARTI
15.1. În acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil
indeplinita daca vafi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
152. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu
confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor
pe aceasta confirmare.
15.3. Daca notificarea se trimite prin fax/e-mail, ea se considera primita în prima zi lucratoare dupa cea în

care a fost expediata.
15.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti. daca nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

16. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
16.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din

interpretarea, executarea ori incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se
adreseze instantelor judecatoresti competente.
16.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

17.CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE SI PTOTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
17.1 Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică orici

operatorde date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu

la ANSPDCP cu nr. 27134Operator de date cu caracter pei
. ”

Cod Fi
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caracter 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 ştergerea, corectarea sau transferul
informațiilor personale:

a. informarea în

caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți într-un interval maxim
de72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a

securității datelor a ajuns în atenția acestuia:
b. 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 Părţi. De asemenea perioada de stocare a datelor personale prelucrateprin
contract este limitată [a perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului
17.3 Datele cu caracter personal schimbate între Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți
neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile
tehnice şi în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile asumate prin această clauză:

* vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelorcu care sunt
prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal:
vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor
se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces
numai[a datele la care au drept de acces și că datele cu caracter personal nu potfi citite, copiate.
modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării şi după stocare:

* se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără
autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice şi să
stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelorcu caracter personal prin
mijloace de transmitere a datelor:

+ se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate
datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor:

+ se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal. datele sunt
prelucratestrict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părţi:

* 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.

18. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
18.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

19. CLAUZE FINALE
19.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta
vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui

19.2.Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la informatiile mentionate în acesta se

realizeaza cu respectarca termenelor si procedurilor prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la

informatiile de interes public.
Operator de date cu caracter persona! înrezistrat la ANSPDCP cu pr. 27134 =>

: Sos Mucereşti

—
Plonegti nr SB Scetor
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19
pentru fiecare parte

ACHIZITOR,

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI
AGREMENT BUCURESTI

epTASO2 ZUELLTA
maia

AVIZAT JURIDIC,

CONSILIER JURIDIC,

CATALINA IOSU)n
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE,

MONALISA MARGARINT

>
SERVICIUL RESURSE UMANE,

SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Responsabil Contract,

CLAUDIA BADEA

Operator de date cu caracter perso?
Sos. Bucureşti Ploieşti, nr BB, Se

Cod Frecat. 14908311
www.alpab.ro

Te 024254 St 60 Fac Zi

inregistra

Prezentul contracta fost incheiat, intr-un numar de 2 (doua) exemplare originale, din care cate unul
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ACT ADITIONAL NR.1/2020 la CONTRACTUL DE SERVICII Nr.2089/19.02.2020
[ 05/ do2O

În temeiul Legii nr. 98/19.05.2016 pri publice si HG 395/02.06.2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat
prezentul contract de servici

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti.

o Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 8B, Sector 1, tel: +40 212.246.789, CUI:14008314, Cont: ROS7 TREZ 7012
1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Statului-Sector 1, legal reprezentata de catre Domnul Marius
ALBISOR avand functia de Director General, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
si

1.2. FORMPROFESIONAL CENTER S.R.L.. cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, Str. Ghirlandei. Nr. IA.

Bl. NI3, Sc. 1, Et. 2, Ap. 8, inregistrata la Registrul comertului cu nr. J40/10020/2019, CUI: 41464300,
Cont: RO67TREZ7065069XXX017114. deschis la Trezoreria Sectorului- Sector 6, legal reprezentata de catre
Domnul Dumitru UNGUREANU- Administrator, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte.

nr.

In temeiul cu art.221, alin.l, lit. A din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Anuntul de

participare si Documentatia de atribuirea nrSCN1062484 si art6.2 din Contractul de Servicii
Nr.2089/19.02.2020:

„(1) Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi
proceduri de atribuire. în următoarele situații:

a) atunci când modificările, indiferentde valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției

inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clax:

o revizuire a prețului”,

partile convin revizuirea Contractulu de prestari servicii Nr.2089/19.02.2020, in sensul in care se mareste cu
valoarea “Total venit brut (salariu de baza +spor+ norma de hrana“ fond handicap4%+CAM2,25%+Comision
agent de munca temporara5.8%)”, conform Anexei 2. Pretul contractului, in lei fara TVA, convenit pentru
indeplinirea contractului, se modifica si va fi 182.261,61la care se adauga TVA in valoare de 0,00 lei.
conform Anexei | si Anexei2 la prezentul contract.

Art.1. Se revizuieste art.6.1 care va avea urmatorul continut:"Pretul contractului, în lei fără TVA,

convenit pentru îndeplinirea contractului este de 182.261,61 fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de

0,00

lei.
plătibil prestatorului de catre achizitor este conform Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la prezentul contract.

Art2. Misiunea de munca tempoarara, conform Anexei nr.2 va fi prestata pentru | (una) luna de zile,
incepand cu data semnarii Actului aditional nr.1/2020.

ww.alpab.ro
A SE 60, Fax 021 224 5862
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Art.3. Se introduce art.20 la Contractul de prestari servicii nr.2089/19.02.2020 „Receptie si verificari” si va
avea urmatorul cuprins:

-Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor

cu cerintele sale:
- Verificarile vor fi efectuate de catre achizitor prin reprezentantii sai imputernicit ca responsabili de

contract, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Prezentul act aditional a fost incheiat, intr-un numar de 2 (doua) exemplare originale, cate l(unul)
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,

o ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI SC FORMPROFESIONAL CENTER SRL.
Ca

MusuAGREMEN;

DIREC ADMINISTRATOR,

MAR SI UNGUREANU DUMITRU

VIZA C.EPPZ
<

DIRECTOR ECONi

MONICA COBAN
020

o AVIZAT JURIDIC,

CONSILIER JURIDIC,

CATALINA IOSUB,
| fr

SERVICIUL ACHIZ [TILPUBLICE,

MONALISA MARGARÎNT

SERVICIUL RESURSE UMANE,

SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Responsabil Contract.

CLAUDIA BADEA JI
Operator de dute cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134

Sos. Bucureşti

—
Ploteşti, nr. BB. Sector |. Bucureşti

SN

Cod

Tel 021224 SA 60 Fax: 021 2245862
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ACT ADITIONAL NR.2/2020 la CONTRACTUL DE SERVICII Nr.2089/19.02.2020

32%£.,.(3/03/ 020
În temeiul Legii nr. 98/19.05.2016 privind ac

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a preved
achiziție publică/acordului
prezentul contract de servii

nr.

iile publice si HG 395/02.06.2016 pentru
r referitoare la atribuirea contractului de

:adru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti.
os. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 8B, Sector1, tel: +40 212.246.789, CUI:14008314, Cont: RO57 TREZ 7012

1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Statului-Sector 1. legal reprezentata de catre Domnul Marius
MALBISOR avand functia de Director General, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
și

1.2. FORMPROFESIONAL CENTER S.R.L.. cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, Str. Ghirlandei, Nr. IA,
Bl. NI3, Sc.1, Et. 2, Ap. 8, inregistrata la Registrul comertului cu nr. J40/10020/2019, CUI: 41464300,
Cont: RO67TREZ7065069XXX017114, deschis la Trezoreria Sectorului- Sector6, legal reprezentata de catre
Domnul Dumitru UNGUREANU- Administrator. in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte.

In temeiul cu art.221, alin.1, lit. A din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Anuntul de
participare si Documentatia de atribuirea nr.SCNI062484 si art.62 din Contractul de Servicii
Nr.2089/19.02.2020:

„(1) Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi
proceduri de atribuire, în următoarele situaţii:

a) atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele aci

inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauz
revizuire a prețului”.

artile convin revizuirea Contractului de prestari servicii Nr.2089/19.02.2020, în conformitate cu art.101 din
Codul Muncii, Contractul Colectiv de Munca al ALPAB, după cum urmează:

Art. 1. (1) Personalul navigant, menționat în anexa | poz. 22 și23, va beneficia de alocatie de hrana.
(2) Pe perioada în care personalul navigant beneficiază de alocația de hrană nu i se acordă

indemnizatia de hrană.
(3) Alocatie de hrană se acordă după cum urmează:
-29 lei/zi pentru un program de 8 ore/zi in perioada pregati

respectiv din luna martie 2020in functie de pontajele și graficele lunare:
-29/58 lei/zi pentru un program de 8/12 ore/zi atunci cand sunt imbarcati, în perioada sezonului de

agrement, respectiv pentru lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, anul
2020.infunctie de pontajele și graficele lunare .

Art.2. Alocatia de hrana se acorda pentru perioada martie-noiembrie 2020, cu aplicarea art. 1 alin (3)
din prezentul act adițional,

navelor pentru sezonul de agrement.

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134PEDRA
So scunent

—
Ploleşti, nr.

BB, Seztor 1. Bucureni Ta
vw.alpab,

lut7
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Art3. Se revizuieste art.6.1 care va avea urmatorul continut:"Pretul contractului, în lei fără TVA,

convenit pentru îndeplinirea contractuluieste de 200.834.04 fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de

0.00 lei. plătibil prestatorului de catre achizitor este conform Anexei nr.l. Anexei nr2 si Anexei nr.3 la

prezentul contract.

Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.
Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate l(unul) pentru fiecare

parte.

o ACHIZITOR, PRESTATOR,

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI SC FORMPROFESIONAL CENTER SRL,

AGREMENT BUCURESTI,

ADMINISTRATOR,

UNGUREANU DUMITRU

DIRECTOR ECONOMIC,

MONICA COBAN

AVIZAT JURIDIC,

o CONSILIER JURIDIC,

CATALINA IOSUI

UT
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE,

MU RGARINT

SERVICIUL RESURSE UMANE,

SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Responsabil Contract, EiCLAUDIA BADEA 07
Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134

Sos Bucuresti

—
Ploieşti, nr. 8B, Sector |. Bucureşti

314Cod Fiscal: 1400
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ACT ADITIONAL NR.3/2020 la CONTRACTUL DE SERVICII Nr.2089/19.02.2020

nr. 3444...1....03. 2040
În temeiul Legii nr. 98/19.05.2016 pri si HG 395/02.06.2016 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat
prezentul contract de servi

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti.8 Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 8B, Sector 1, tel: +40 212.246.789, CUI:14008314, Cont: ROS7 TREZ 7012
1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Statului-Sector 1, legal reprezentata de catre Domnul Marius
ALBISOR avand functia de Director General. in calitate de ACHIZITOR, pede o parte,
și

1.2. FORMPROFESIONAL CENTER S.R.L.. cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, Str. Ghirlandei. Nr. IA.
Bl. NI3, Sc. 1, Et. 2, Ap. 8, inregistrata la Registrul comertului cu nr. J40/10020/2019, CUI: 41464300.
Cont: RO67TREZ7065069XXX017114, deschis la Trezoreria Sectorului- Sector 6, legal reprezentata de catre
Domnul Dumitru UNGUREANU- Administrator, in calitate de PRESTATOR, pe de alta parte.

In temeiul cu art221, alin.l. lit. A din Legea nr98/2016 privind achizitiile publice, Anuntul de
participare si Documentatia de atribuirea nr.SCNI062484 si ar62 din Contractul de Servicii
Nr.2089/19.02.2020:

„(1) Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi
proceduri de atribuire, în următoarele situaţii:

a) atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției
inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de

& revizuire a prețului",

partile convin revizuirea Contractulu de prestari servicii Nr.2089/19.02.2020, in sensul in care se mareste cu
valoarea “Total venit brut (salariu de baza +spor+ norma de hranatCAM2,25%+Comision agent de munca
temporara5,8%)”, conform Anexei 4. Pretul contractului, in lei fara TVA, convenit pentru indeplinirea
contractului. se modifica si va fi 581.373.24 la care se adauga TVAin valoare de 0.00 lei. conform Anexei 1.

Anexei 2, Anexei3 si Anexei 4 la prezentul contract.

Art.l. Se revizuieste art.6.1 care va avea urmatorul continut:"Pretul contractului, în lei fără TVA

convenit pentru îndeplinirea contractului este de S81.373,24 fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de
0.00 lei, plătibil prestatorului de catre achizitor este conform Anexei nr.1, Anexei nr.2, Anexei 3 si Anexei 4 la

prezentul contract.

Art.2. Misiunea de munca temporara, conform Anexei nr.4 va fi prestata pentru perioada 20.03.2020-
31.05.2020, incepand cu data semnarii Actului Aditional nr.3/2020.

Operator de date cu caracter personal înregistp
So9f pucurenti

—
Ploteşti, or. BB, Sect

Cod Fincat” 140083
wwwal|

taca 33 50, Fo

Zi
62

la ANSPDCP cu nr. 27134



& CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIs ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Achizitii Publice

Prezentul act aditional a fost incheiat. intr-un numar de 2 (doua) exemplare originale, cate I(unul)
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI SC FORMPROFESIONAL CENTER SRL.

AGREMENT BUCURESTI,

ADMINISTRATOR,DIRECTOR;/GENI

fa

orez VIZAT”AME ă

AVIZAT JURIDIC,

CONSILIER JURIDIC,

CATALINA

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE,
N

9 MONALISA/MARGARINT

sense
RESURSE UMANE,

SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Responsabil Contract,

CLAUDIA BADEA

_— N

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

—
Ploteşti, nr. Sh, Sector 1. Bucureşti
d Fiecat” 14008314
www.alpab.ro /Nh A2B4 5860, Fax 0212245662



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

AraraServiciul Ach! Publice
iD2020 180503 UTC+02

ACT ADITIONAL NR.4/2020 la CONTRACTUL DE SERVICII Nr.2089/19.02.2020

nr.

În temeiul Legii nr. 98/19.05.2016 privind achi publice si HG 395/02.06.2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat
prezentul contract deservi
1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti,
Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 8B, Sector 1, tel: +40 212.246.789, CUI:14008314, Cont: RO57 TREZ 7012

1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Statului-Sector 1, legal reprezentata de catre Domnul Mariuso ALBISOR avandfunctia de Director General, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
și

1.2. FORMPROFESIONAL CENTER S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, Str. Ghirlandei, Nr. IA,
BL NI3, Sc. 1, Et. 2, Ap. 8, inregistrata la Registrul comertului cu nr. J40/10020/2019, CUI: 41464300,
Cont: RO67TREZ7065069XXX017114, deschis la Trezoreria Sectorului- Sector 6, legal reprezentata de catre
Domnul Dumitru UNGUREANU- Administrator, in calitate de PRESTATOR, pede alta parte.

In temeiul cu art.221, alin.1, lit. A din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, Anuntul de
participare si Documentatia de atribuirea nr.SCNI062484 si ar62 din Contractul de Servicii
Nr.2089/19.02.2020:

„(1) Contractele de achiziție publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi

proceduri de atribuire, în următoarele situ
a) atunci când modificările, indiferentde valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției

iniiale sub forma unor clauzede revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de
revizuire a prețului",

partile convin revizuirea Contractului de prestari servicii Nr.2089/19.02.2020,in sensul în care se mareste cu
O valoarea acestuia cu “Total venit brut (salariu de baza +spor+ norma de hrana+*CAM2,25%+Comision agent

de munca temporaraS,8%)”, conform valorii calculata in Anexa 5, dupa cum urmeaza:

Art.1.Se revizuieste art.6.1 care va avea urmatorul continut:"Pretul contractului, în lei fără TVA,
convenit pentru îndeplinirea contractului este de 599.931,65 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare
de 0.00 lei, plătibil prestatorului de catre achizitor este conform Anexei nr.1, Anexei nr.2, Anexei 3, Anexei 4
si Anexei nr.5 la prezentul contract.

Art.2.Misiunea de munca temporara, conform Anexei nr.5 va fi prestata pentru perioada 02.04.2020-
31.05.2020, incepandcu data semnarii Actului Aditional nr.4/2020.

Art.3.Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate.

Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
Sos. Bucureşti — Ploieţti, nr. SB, Sector 1, Bucureşti

Cod Fiscal: 14008314

www.alpab.ro
Tel 21224 58 60, o 021 224 5862



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Achizitii Publice

Prezentul act aditional a fost incheiat, într-un numar de 2 (doua) exemplare originale, cate l(unul)
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI SC FORMPROFESIONAL CENTER SRL,
AGREMENT BUCURESTI,

DIRECTOR GENERAL, ADMINISTRATOR,

MARIUS ALBISOR UNGUREANU DUMITRU

o Albisor Marius
O=ALPAB,
01/04/2020 18:24:08 UTC+02

VIZA C.EPP,
DIRECTOR ECONOMIC,

MONICA COBAN

Coban Daniela Monica
01/04/2020 18:04:53 UTC+02
Locatie: 95, CFPP 1, 18.558,41 lei

AVIZAT JURIDIC,

CONSILIER JURIDIC,

Catalina Tosub

o losub lonela Catalina
OU = Juridic
01/04/2020 11:23:54 UTC+02

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE,

dRDNETEATIA[Cn pa MONAliPERRINsri
Achizitii Putila

20380 UTE

SERVICIUL RESURSE UMANE,

SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Responsabil Contract,

Claudia Badea
Cajocra Olga

PAR Poerator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
Gimsnainauteaa Ser Datare — Plot, nr.

AB Sector. Bucwreți

“Tr 021 24 3 60, Fo 021 2245862
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==. CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIsu ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

o ară Sara Serviciul Achiziţii Publice
O = Aamaisata Lacuri, Parcur Si Aorement Bucuresti
OU = roi Rit Pute Si Secretariat
ÎN. de nregsrare iosre 489115 0 2020
ASIOAZOZO 122502 UTC 02

ACT ADITIONAL NR.5/2020

la

CONTRACTUL DE SERVICII Nr.2089/19.02.2020

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cusediul in Bucuresti,
Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. SB, Sector 1, tel: +40 212.246.789, CUI:14008314, Cont: ROS7 TREZ 7012
1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Statului-Sector 1, legal reprezentata de catre Domnul Marius
ALBISOR avand functia de Director General, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

și

1.2. FORMPROFESIONAL CENTER S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, Str. Ghirlandei, Nr. 1A,
BL. NI3, Sc. 1, EL. 2, Ap. 8, inregistrata la Registrul comertului cu nr. J40/10020/2019, CUI: 41464300,
Cont: RO67TREZ7065069XXX017114, deschis la Trezoreria Sectorului- Sector6, legal reprezentata de catreDomnul Dumitru UNGUREANU- Administrator, in calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

În temeiul:
— art:221, alin.1, lit. A din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice:
- HG 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legeanr. 98/2016
privind achizițiile publice;

— anunţului de participare nr.SCN1062484;
— documentației de atribuire;

și în conformitate cu:
— art.6.2 din capitolul 6. Pretul contractului;
- capitolul 13. Modificari Contractuale din Contractul de Servicii Nr.2089/19.02.2020;

partile convin revizuirea preţului aferent Contractului de prestări servicii nr.2089/19.02.2020, în sensul
majorării prețului contractului, după cum urmează:

Art.1. Se revizuieste prețul contractului, iar art.6.1 se modifică și va avea următorul continut:

"Pretul contractului, în lei fără TVA, convenit pentru îndeplinirea contractului este de 609.521,59 lei
fara TVA, la care se adauga TVA în valoare de 0,00 lei, plătibil prestatorului de catre achizitor conform
Anexelornr. 1-6 la prezentul contract

Operator de date cu caracter perso/ gistrat ln ANSPDCP cu nr. 27134 LTSos. Bucureşti

—
Pleter Sector |, Bucureşti &/Cod Fiscal: 14008314

WTE 2224 St, Fa zi 2545662



CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Achiziţii Publice

Art.2. Misiunea de muncă temporară, conform prevederilor Anexei 6, va fi prestată începând cu data
semnării prezentului act adițional şi pânăla data de 31.05.2020,

Art.3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act aditional ester încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare originale, câte l(unu) pentru
fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI SC FORMPROFESIONAL CENTER SRL,o AGREMENT BUCURESTI,

DIRECTOR GENERAL, ADMINISTRATOR,
Albisor Marius MARIUS ALBISORO=ALPAZ.
Aprob acest document
15004/2020 11:13:15 UTC+02

VIZA C.EP:P,
DIRECTOR ECONOMIC,

MONICA COBAN
Coban Daniela Monica
15/04/2020 11:09:39 UTC+02
Locatie: 106, CFPP 1, suma 609.521,59 lei

AVIZAT JURIDIC,
CONSILIER JURIDIC,

CATALINA IOSUBo los Ionela CatinaSeARTEISERVICIUL ACHIZITII PUBLICE,

Marga MoratssMQNALISA MARGARINT
O ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
98=Boul Acizii Puia
FMIDAZOZ0 153615 UTC+02

SERVICIUL RESURSE UMANE,

SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Responsabil Contract,

CLAUDIA BADEA

AREtro-e
Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134

Sos. Bucureşti — Ploieşti, ar. BB, Sector |, Bucureşti
Cod isca 14005314

ME,E TETETITSZSTESTET)
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

ADMINI"
Serviciul Achiziţii Publice

ACT ADITIONAL NR.6/2020

la

CONTRACTUL DE SERVICII Nr.2089/19.02.2020

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul în Bucuresti,
Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 8B, Sector|, tel: +40 212.246.789, CUI:14008314, Cont: ROS7 TREZ 7012

o 1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Statului-Sector 1, legal reprezentata de catre Domnul Marius
ALBISOR avand functia de Director General, in calitate de ACHIZITOR. pe deo parte,

i
1.2. FORMPROFESIONAL CENTER S.R.L.. cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, Str. Ghirlandei, Nr. IA,
Bl. NI3, Sc. 1, Et. 2, Ap. 8, inregistrata la Registrul comertului cu nr. J40/10020/2019, CUI: 41464300,
Cont: RO67TREZ7065069XXX017114, deschis la Trezoreria Sectorului- Sector6, legal reprezentata de catre
Domnul Dumitru UNGUREANU- Administrator. in calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

În temeiul:
— a221, alin.1, lit. A din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
— HG 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice;

— anunţului de participare nr.SCN1062484;
— documentației de atribuire;
Tinand cont de:o - Notificarea prestatorului inregistrata la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti sub

nr.6311/22.05.2020;
și în conformitate cu:
— art.6.2 din capitolul 6. Pretul contractului;
- capitolul 13. Modificari Contractuale din Contractul deSei

partile convin revizuirea prețului aferent Contractului de prestări servici

majorării prețului contractului, după cum urmează:
Art.l. Se modifica si se completeaza art.4.3 si va avea urmatorul continut: „ Misiunea de muncă

temporară, va fi prestată începând cu data de 01.06.2020 conform Anexei 7.”
Art.2. Se revizuieste prețul contractului, iar art.6.1 se modifică şi va avea următorul continut:
“(1)Pretul contractului, în lei fără TVA, convenit pentru îndeplinirea contractului este de 780.293,16

lei. plătibil prestatorului de catre achizitor conform Anexelor nr. | - 7 la prezentul contract, respectiv:
-609.521,59 lei la care se adauga TVA în valoare de 0.00 lei pentru perioada 19.02.2020-

31.05.2020;
- 170.771.57 lei la care se adauga TVA 19% în valoare de 32.446,60 lei, respectiv 20321.17 lei cu

TVA inclus pentru perioada 01.06.2020-30.06.2020,
Operator de date cu caracter personal înregisti

Sos. Bucureşti

—
Ploieşti, nr. BB. Sector

Cod Final” 14008514
www.alpab.ro

r.2089/19.02.202
nr.2089/19.02.2020, în sensul

a ANSPDCP cu nr. 27134



e (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Achiziţii Publice

(2) Valoarea totala a contractului este de 812.739,76 lei cu TVA inclus, ca urmare a faptului ca

prestatorul devine platitor de TVA incepand cu data de 01.06.2020, conform Certificatului de Inregistrare

Seria B, Nr.1371799."
Art.3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul act aditional este încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare originale, câte |(unu) pentru

fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI SC FORMPROFESIONAL CENTER SRL,

DIR ADMINISTRATOR,

UNGUREANU DUMITRU

DIRECTOR ECONOMIC,

MONICA COBA
N

AVIZAT JURIDIC,

CONSILIER JURIDIC,

CATALINA IOSUB

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE,

MONALISA GARÂNT

SERVICIUL RESURSE UMANE,

SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Responsabil Contract,

CLAUDIA BADEA // /7Z

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

—
Ploieşti, nr. 58, Sector 1. Bucureşti

Cod Fiscal! 14008514
www.alpab.ro
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FR—_ (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI8 ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Serviciul Achiziț
ACT ADITIONAL NR.7/2020

la

CONTRACTUL DE SERVICII Nr.2089/19.02.2020

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti
Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 8B, Sector|, tel: +40 212.246.789, CUl:14008314, Cont: ROS7 TREZ 701

1G33 5000 XXXX, deschis la Trezoreria Statului-Sector 1, legal reprezentata de catre Domnul Marius
ALBISOR avand functia de Director General, in calitate de ACHIZITOR. pede o parte,

o,
1.2. FORMPROFESIONAL CENTER S.R.L.. cu sediul in Bucuresti, Sectorul 6, Str. Ghirlandei. Nr. IA.

Bl. NI3, Sc. 1, Et. 2, Ap. 8, inregistrata la Registrul comertului cu nr. 140/10020/2019, CUI: 41464300,
Cont: RO67TREZ7065069XXX017114, deschis la Trezoreria Sectorului- Sector 6, legal reprezentata de catre
Domnul Dumitru UNGUREANU- Administrator, in calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

În temeiul:
— art 221. alin.l, lit. (a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
— HG 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pr

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.

privind achiziţiile publice:
— anunţului de participare ne SCN1062484:
— documentației de atribuire:
— Referatul nr.6313/22.05.2020 si Referatul nr.8188/29.06.2020.
şi în conformitate cu:
— an.6.2 din capitolul 6. Pretul contractului;

capitolul 13. Modificari Contractuale din Contractul de Servicii N2089/19.02
partile convin revizuirea prețului aferent Contractului de prestări servicii nr.2089/19.02.2020,
majorării prețului contractului, după cum urmează:

derilor
2016

în sensul

Art.1. Se modifica si se completeaza art.4.3 si va avea urmatorul continut: „Misiunea de muncă

temporară, va fi prestată începând cu data de 01.07.2020 conform Anexei 8.

Art2. Se modifica si se completeaza art.5.| dupa cum urmeaza: „Prezentul contract este valabil de ia

data semnarii pana la data de 25.07.2020".
Art.3. Se revizuieste prețul contractului. iar ar.6.1 se modifică și va avea următorul continut
“(I)Pretul contractului, în lei fără TVA, convenit pentru îndeplinirea contractului este

de
863.252,00

lei, plătibil prestatorului de catre achizitor conform Anexelor nr. | - 8 la prezentul contract, respectiv
- 567.861,57 lei la care se adauga TVA în valoare de 0.00 lei pentru perioada 19.02.2020-

31.05.2020;
- 295.390,43 lei la care se adauga TVA 19% în valoare de 56.124.18 lei, respectiv

3

TVA inclus pentru perioada 01.06.2020-24.07.2020
514,61 lei cu

n tu ANSPDCP cu ar. 27134Operator de date cu caracter personal înregisti
Sos mecureții —Ploies

cod .



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

Serviciul Achiziţii Publice

(2)Valoarea totala a contractului este de 863.252,00 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare

56.124,18 lei, respectiv 919.376,18 lei cu TVA inclus, ca urmare a faptului ca prestatorul devine platitor de

TVAincepand cu data de 01.06.2020, conform Certificatului de Inregistrare Seria B, Nr.1371799.
Art.3.Celelalte clauzi e contractuale care nu vin in contradictie cu dispozitiile prezentului act aditional

raman neschimbate.

Prezentul act aditional este încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare originale, câte |(unu) pentru

fiecare parte.
ACHIZITOR, PRESTATOR,

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI SC FORMPROFESIONAL CENTER SRL,

$ AGREMENT BUCURESTI,
ADMINISTRATOR,

UNGUREANI

VIZA C.EP:P.,

DIRECTOR ECONOMIC,

MONICA COBAN p
AVIZAT JURIDIC,

0 CONSILIER JURIDIC,

CATALINA=
SEF SERVICIVI/ACHIZITII PUBLICE,

DANMII U

SERVICIUL RESURSE UMANE,

SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII

Responsabil Contract,

uaOperdtor

de
date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134

Se oteanea — Flotei nr 88, Sector 1. Bucurenti 4cod Fibcar 1oassTa 2www.alpab.ro
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Anexa

nr.8-Luna

IULIE

-01.07.2020-26.07.2020

[TOTAL

VENIT

|BRUT

(SALARIU

|Venit

brut

DE

[Spor

|Satriu

de

|Totai

venit

brut

|BAZA+SPOR+NO|

|condtti

|ndemniz

|baza+spor+n

|(Saleriu

de

|cousion

—
|RMADE

|Treap

|vatama|

|orma

de

|cAM2.25%

lbaza+spor+norma

|AGENTDE

—
|HRANA+CAM+C

la

|ioare

|nrana)*

|
Contributia

de

|MUNCA.

|OMISION

AGENT||orofes

|Gradati|Salariu

|de

numar

de

[01.07

asiguratorie

pentru

|hranaCAM2,25%)

[TEMPORARA

|DE

MUNCA.

Nr.

Crt

|Functie

executie

ionala

a

|de

baza|iucru.

luni

[24.07.2020

|munca)

|
numar

de

luni

[58%

[TEMPORARA)

1

BIROUL

RELATII

PUBLICE

Si

SECRETARIAT

Tinspector

speciaitate

[S__

ŢIA

2[_erms]

scsȚ

sar]

756|

6251.48

14066,

CETATI

ETTEZI

676288

7988|

6251.48

140.66

639214

37074

6762.86

îi

[SERVICIUL

PLANIFICARE,

PROIECTARE,

AVIZARE|

-

-

-

:

:

sa

[714|

sos]—37

8370|

6550.43

147.38

5697

82

ETETI

708629

Inspector

speciaitate

[5

|
easz]_szsf

sar]

7624|

5.566

61

13425

510086

353.85

645471

15694|

12517.04

28163

12.798

68

742.32

13541.00

[n

[SERVICIUL

ÎNTRETINERE

LAGURI

=

E

E

=

=

ajinspector

speciaitate

[S__

ŢIA

s|

vars]

_oss]

sar

Br77|

6866.56

15455

702351

07.36

743087

E

sI

s|

area]

—szaf

sar]

4465]

3497.48

7869

357617

207.42

3783.59

8

[s]

[ses]

308]

sar]

4270|_—_

3341.74

7519

341653

198.18

361511

7

s]

|
soas]

260|

sar]

3656|

2861.22

EI

2925

59

16968

309528

slElectrician

sf

s|_sros|

324]

347

1469|

3.497

48.

7863

357617

207.42

3783.59

25641|

20066.87

151.50

2051837,

119007

21

708.44,

[N

[SERVICIUL

TEHNIC

SI

INTRETINERE

SPATII

VERZI

=

E

:

E

:

S|inspector

specialitate

[5

2

srrs[

ass]

sar]

TS68|

6251.48

140.66

639214

EITEZI

676288

Tofinspector

specialitate

]S

3

rm4f

sos]

sa

B370|

6550.43

38

6697.82

388.47

708629

Inspector

specizitate

[5

of

arms]

sn]

sar)

STST|

4489.83

02

4590.85

26627

4857.12

12|nspector

speciaitate

[S_—_]

o[

arms]

en]

srar|

4489.83

101.02

4.590

85

266

27

485712

z7832|

21781.57

15009,

2227165.

1291.76

73563.41

[v_

[BIROUL

SALUBRIZARE

PARCURI

—

:

E

:

:

TS|inspector

specialitate

[S__ȚIA

[723|

os2|

347|

572|

6708

52

150.54

585546

397.85

725731

8572|

6.708

52

15094,

685946

397

85

T25T31

[SERVICIUL

ÎNTRETINERE,

EXPLOATARE

UTILAJE

MECANICE

TRANSPORT

:

=

=



d

Total

TVA

=

23.577.585

“Total

General

cu

TVA

19%

inclus

=

145.256.44

Tafinspector

specialitate

[S__

ŢIA!

a|_

7253]

_ss2f

zar]

572|

670852

15054

585546

39785

725731

15|Subinginer

ss

ŢIA

s|_s2az]

790]

347

7387|

5781.13

130.08

591121

342.85

6254.08

16|Inspector

specialitate

[5

|
stsef

ssr|

zar)

610|

480522

108.12

491333

284.97

519831

22095|

17.294

87

389.13

17684.00

102587

18709.58

[vu

—
[SERVICIUL

AGREMENT

B

E

B

inspector

specialitate

[S__

[IA

z|

ere

sc]

347

7968|

625148.

140.56

539214,

37074

676288

Muncitor

necaificat

_[G_—_

[|

[2006]

255|

347|

3588|

2808.00

53.18

287118

16653,

308771

19|inspector

specialitate

[S__[IA!

s[

vars]

—oss]—_zar]

777|

6
868.96

154.55

702351

107.36

743087

2o]nspector

specialtate

[S

[sat]

—aas[

Sar

4251]

3326.87

7485

340172

197.30

355902

24604]

19255.50

33.24

19.688

55

TI41.84

2083048

[VI

[SERVICIUL

AMBARCATII

-

E

E

-

E

21

|Marinar

fluvial

us

|-

|
azoa

251]

1248)

653|

3641.48,

FIE

372341

21556

353937

22

[Muncitor

necalificat

[G__]1

2|sarz]

sa]

1218

878|

381757

8550

3903.46

226.40

412986

9531]

745904

167.83

7526.87

14236

806923

[x

[SERVICIUL

FINANCIAR

BUGET

ă

-

=

:

E

as|Referent

a

ȚA-

a

065|

_szof

347|

533|

3.860

51

656

ECTZIA

22655

117643

933|

3.8601

686

394787,

22895

4,

[rorar_

fara

TVA,

TETISa|

11518530

2591

85

11778720

653166

[__124

61886

Tatal

General.

fata

TVA'01.07-24

07.2020=

124

615.86


