
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIe SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICIId indo

Art.1. Preambul
În ternsiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările

ulterioare.=Hotărârii nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atrinuica contacului ce achiziție publica/acordul-cadru din Legea nr.

BD 98/2015 >:uind achiziție publice, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, intre :

În temeiul Legii nr 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare. s-a încheiat prezentul contract, între:

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti,
Şos. Bucures — Pioieşii nr. BB. sector1, tel. 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, CUI: 14008314,
cont trezorurie ROSTTREZ701210335000XXXX, reprezentată prin DI. Marius ALBISOR —

Director General. in calitate de Achizitor. nede o parte
şi
S.C. INES GROUP SR... cu sediul în Bucureşti, Str. Virgil Madgearu nr. 2 - 6, sector 1,

având CU! “O 4021138, tel. 031 6202020, fax 021 2039411, Nr. Reg. Com. J40/13209/1993, cont
RO4STRE77005059XXX002750 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată prin D-
nul Gabri=' Multesct — Reprezentant vânzări în calitate de Prestator.

Art.2, Detiriișii
21 ontract următorii termeni vorfi interpretați astfel:
. ntract — prezentul contract şi toate anexele sale:

. şi furnizor părțile coniractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul

iu contractului - prețul platibil furnizorului de câtre achizitor, în baza contractului, pentru
desi nirea integrală și coresnunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

+ servicii servicii aferente contractului
« înrii iajoră reprezinta o împrejurare deorigine externă. cu caracter extraordinar, absolut

a c
» află în afara controlului oricărei părţi, care nu se

are face imposibilă executarea şi, respectiv,
semenea evenimente: războaie, revoluții,

vaturale, restricţii apărute ca urmare a unei
nefiind exhau

de mai sus care. fără a crea o imposibilitate de
e executarea obligaţiilor uneia din părți;

inundații: sau orice
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ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI€ SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

6.8. - Furnizorul este obligat să remedieze problema sesizată de A.L.PA.B. în termen de 6 ore de
la momentul sesizării
69. - Furnizorul garantează că serviciile şi echipamentele folosite în executarea obligatiilor
mentionate in prezentul Contract nu incalca in niciun fel drepturile de proprietate intelectuala sau
industriala ale unor terti (inclusiv drepturi la marca. brevete de inventie, drepturide autor), ca va

ALPAB. şi că va repara integralorice prejudiciu suferit de către acesta ca urmare
rii acestor obligații

Art.7. Obligatiile principale ale achizitorului
74. - Achizitorul se obligă să să plătească preţul convenit în prezentul contract, prin ordin de plată
in contul mentionat la art 1 Preambul
72. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei
convenite atunci furnizorul are areptul de a sista furnizarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul
îşi onoreaza obligațiile. furnizorul va relua prestarea serviciilor în cel maiscurt timp posibil.
7.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Prestatorul, în scris, orice plângere sau reclamaţie
ce apare în legătură cu serviciile prestate
7.4. - La primirea unei astfel de notificări, Prestatorul are obligaţia de a răspunde achizitorului în
termen de 5) de zile despre modul în care se poate rezolva situaţia apărută, fără costuri
suplimentare sentru achizitor

Art.8. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor
81. - În cazul În care. din vina sa exclusivă, Prestatorul serviciilor întârzie să-şi îndeplinească
obligaţii: asumate prin prezentul contract acesta are obligaţia de a plăti ca penalități o sumă
echivalent: 1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
obligațiilor
82. - În ca: în care Achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 30de zile dela expirarea
perioadei cor; venite. atunci acestuia îi revine obligația de a plăti. ca penalități, o sumă echivalentă
cu o cotă procentuală 0,01%din plata neefectuată.
3. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contractde către una dintre părți, în mod

culpabil. dă dreptul sării lezate de a considera contractul reziliat de drept, sau de a solicita
reziliere. ractulul și ce a inde plata de daune-interese.

Art9. Încetaroa/rezilierca contractului
9.1,Preze'it.! contract încetează, în condițiile legii, în următoarele cazuri:

a) prin acordul amineiar părţi;
b) la data siabilită prin prezentul contract
c) în cazul neexecutării obligatiilor asa cumat fost orevăzuteîn prezentul contract;

d) nun a u condiția notificări prealabile cu 30 de zile anterior datei
încetâr

e) îi uit sau de fortă majoră care fac imposibilă aducerea la

în ca:
9.2.Păriile suni îndre

a) neexecuiarea

lui/desființării unsia sau ambelor părţi
ocedoze la rezilierea contractului în următoarele situații:

stea a obligațiilor contractuale;
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13.2. - Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, e-mail, cu condiția
confirmării în scris a primirii comunicării

Art.14. Legea aplicabilă contractului
14.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art.15. Clauzo de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal
15.1. Păriie sunt conșiienie ae faptul că normele europene din Regulamentulnr. 679/2016 privind
protecţie persoanelor fizice în ceea cs priveşte prelucrarea datelorcu caracter personal şiprivind
libera circulaţie a 'or date șide abrogare a Directivei 95/46/CE, se aplică oricărui operator de
date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu
caracter nersona! ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau carele furnizează
servicii. Prin urmare, Părtle confirmă respectarea depiină a următoarelor prevederi, inclusiv, dar
fărăa se imitala

+ capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau
transferul informațiilor pe

+ informarea în caz de bresă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim
de72 ore si în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de

ea sesuritătii datelor a ajuns în atentia acestuia;
. nirea tut îndatoriiior obligatorii privind documentarea conformării cu

Regulamentul nr. 573/2018
15.2. Părilevot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat,
acesta fiind 5372 lecală a prelucrări! oriceprelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui
acord savu! de orelucrare a datelor, incheial înve Părţi. De asemenea perioada de stocare a
datelor personale prelucrate prin contract este limiată la perioada corespondentă realizării
obiectului palalcontractului

15.3. Datele cu caracter personai schimbate intre Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate
unor ter'evir'neauiorizate Sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile
vorlua toxic: măsurile lennice și În special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile
asumat: eastă clauză:vi ca oersoanele nea in“ acces la sistemele de prelucrarea datelor

cu C3I sun prelucrate sau utlizate datele cu caracter person:
vor

pre
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a 3 datele la ca acces și că datele cu caracter personal nu pot
f minate fără autorizație în cursu! prelucrării sau utilizării şi
du

. se i anal nu pot fi citite, copiate. modificate sau
elim ă transmiteri £ e sau transportului și că este posibil
să verifice și care iganisme se doreste să se efectueze transferul
datelor ci aracte: pei val pri ijioace de tra tere a datelor.

: E serur personal iarcgistrui tu ANSPDCP ca nr. 27134



CONSILIUL FAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI« ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICEeAEaaaii TITEI TIEIT* se vor asigura verifica si stabili dacă si 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 acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele
sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părţi;

. se asigura că datele cu carat ersora! sun! protejate de distrugere sau pierdere
ientală se vor asigura că datele colectat eîn scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Prezent! a fosi exemplare originale, câte un exemplar
pentru fiecare parte

Achizitor,

B ADMIN
SI AGREMENT BUC

Furnizor,
S.C. INES GROUP SRL.

Directo: Reprezentant vânzări,
Marius briel Mulţescu

——_eViză C.F.FY GT 5.
Director ecu'iur iNES
Monica "O SRL

E

roşu noS

Avizat ju
Consilie: J

Serviciu A n tii Publice
Intocmii

B Vonaiis:
ontract
re, Administrativ si Aprovizionare

Respor
Serviciu: A

perxonal iercpistrnt In ANSPDCP cu ne, 27134
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

Luna

Serviciul Achizitii Publice

ACT ADITIONAL NR.1/2020
la

CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR. 2574/28.02.2020

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI,cu sediul in Bucuresti
Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 8B, Sector 1, tel: 021.224.67.89, fax: 021.224.58.62, email: office Qalpab.ro.
CUI: RO 14008314, Cont: RO57 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

S.C. INES GROUP S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Virgil Madgearu nr. 2 - 6, sector |. având
CUI: RO 4021138, tel. 031 6202020, fax 021 2039411, Nr. Reg. Com. J40/13209/1993, cont
RO4STREZ7005069XXX002750 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată prin D-nul
Gabriel Multescu — Reprezentant vânzări, în calitate de Prestator, pe de altă parte.

In temeiul:
art. 221 lit.(c) din Legea nr. 98/2016. privind achizitiile publice ;

2.,6.1. din Contractului de prestari de servicii nr.2.574/28.02.2020,
partile convin modificarea Contractului de prestaride servicii nr.2.574/28.02.2020, dupa cum urmeaza :

Art.1. Se modifica prevederile art.4.1. dupa cum urmeaza:

„Furnizorul de servicii se obligă să asigure servicii de internet INES200, servicii telefonie. servicii
IPTV,Virtual Private Server (VPS) (confom anexei nr.l la prezentul act aditional) nr.la sediul
ADMINISTRAȚIEI LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI, din Sector 1, Șos. Bucureşti-
Ploieşti nr. 8B, iar Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit la pct.4.2.".

Art.2. Se modifica prevederile art.4.2. dupa cum urmeaza:

valoare„Preţul convenit pentru efectuarea serviciilor este de 6.660,00 lei la care se adauga TVAide 1.265,40 lei, respectiv 7.925,40 lei cu TVA inclus.(1.110.00 lei fara TVA /luna x 6 lu
conformitate cu Anexa |. parte integranta a prezentului act aditional.”

Art3. Se modifica prevederile art.6.1 dupa cum urmeaza:

„Furnizorul se obligă să asigure servicii de internet INES200, servicii telefonie.
IPTV,Virtual Private Server (VPS) la sediul ADMINISTRAȚIEI LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT

registrat la ANSPDCP cu nr. 27134
nr. BB. Sector |. Bucureşti

Operator de date cu caracter personal
Sos Bucureşti

a



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

Serviciul Achizitii Publice
BUCUREŞTI, din Sector 1, Şos. Bucuresti-Ploieşti, nr. 8B, în conformitate cu propunerea tehnică
prezentată Achizitorului, incepand cu data de 01.07.2020".

Art.4. Celelalte clauze contractuale care nu vin in contradictie cu dispozitiile prezentului act aditional
raman neschimbate.

Partile au convenit sa incheie prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, cate | (unu) pentru
fiecare parte.

Achizitor, Furnizor,
ADMINISTRATIA LACURI,PAata S.C. INES GROUP S.R.L.
SI AGREMENT B

DirectorGenefa
Marius ALB

Reprezentant vânzări,
Gabriel Mulţescu

Viză C.F.P.Pr
Director economic,
Monica COBAN (MY “part

olnAvizatialConsilierdo
Sej iul Achizitii Publice,
Di SIANU

Responsabil contract,

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

—
Ploieşti, n. SB, Sector 1, Bucureşti
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Serviciul Achizitii Publice

ACT ADITIONAL NR.2/2024
la

CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR. 2574/28.02.2020

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediu! in Bucuresti,

Sos. Bucuresti-Pleiest , Nr. SI, Sector |. tel: 021.224.67.39, fax
14008314, Cont: ROS7 TI

021.224.58.62, email: oflice(alsab.ro, CUI: RO

012 1633 5000 XXXX, desc“is la Trezori

de catre Domsul Bogdan Pete“ TANASE avand functiade Director General, în calitate de

tatului-Sector |, legal reprezentata

hizitor, pe deo
parte,

INES GROUPSR 1. cu sediul în Bucureşti, Str. Virgil Madgearu nr. 2 - 6, sector|, având CUI: RO

2 203941, Nr. Reg.

IS0BXXX00:7*0 deschis la Trezor:

4021138. cel. 031

RO4STRE

Mul'es

2020, fax Com. 1 cont

e Municiviului Bucureşti, reprezentată prin D-nu' Gabriel

'u-— Reprezentant vâini tate de Prestator, pe de altă part

In carformi

An 41, cotul de prestari de servicii nr.257428.02.2020, parile convin modificarea

Contractul i de Servicii n:257- 28.02.2020. dupa curi urmeaza:

Art: Se raccifica prevecerile cn.4.1. dupacum urmeaza:

Famizerul de servici ervicii |PTV,Virtual Private

Server (VPS) la seciul ADMINISTRAȚIEI LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCURES

păi să asigure servicii de internet INES200,

$os. Bucureşii-Ploicşt nr. SB. iar Achizilorul se obligă să plăterscă prețul convenit la art.4.2.*

Art.l, Se racdifica prevecerii e :n.4.2. dupa cur
„Prețul convenit pentru et

2.07 „00 lei,
area cil 0.900,00 lei la care se adauga TVA în valoare de

speri 12.971.00 ei

cu
TVA inclus

Art nedifica prevecerile sn.6.1 dupa cum urmeaza:

ANSPDCP cu nr. 27134Operasor de date cu caracterperscnsl înregi
$5e. Mureş

—
Ploiestic nr. 8, Se
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI

Serviciul Achizitii Publice
BUCUREŞTI, din Sector |, $os. Bucuresti-Ploieşti, nr. 8B, în conformitate cu propunerea tehnică
prezentată Achizitorului,incepand cu data de 01.07.2020"

Art4. Celelalte clauze contractuale care nu vin in contradictie cu dispozi
raman neschimbate.

Partile au convenit sa incheie prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, cate 1 (unu) pentru
fiecare parte.

le prezentului act aditional

Achizitor, Furnizor,
ADMINISTRATIA LACURI,PAsto S.C. INES GROUP S.R.L.
siEB

Director Gel
Marius ALE

Reprezentant vânzări,
ŞOI Gabriel Mulţescu

Viză C.F.P.P-
Director economic,
Monica COBAN

| »
GRI

Avizat juridic, k L

Consilier JuritA e pont
il gl ,

se ul Achizitii Publice, lut um OP ha
DĂROS În F

Responsabil contract,

Operator de date cu caracter pe
Sos. Bucureşti

—
Pio

mal înregistrat la ANSPDCP cu ar. 27134
ti-e. SB. Sector 1. Bucureşti


