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În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările
ulterioare, a Hotărârii 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

1.1. ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI, cu sediul in
Bucuresti, Sos. Bucuresti — Poiesti. nr.8B, Sector |. Bucuresti, telefon 021/224.58.60, fax
021/224.58.62, email:officeQalpab.ro „Cod Unic Inregistrare : 14008314, Cont IBAN:
ROS7TREZ70121G335000XXXX deschis la Trezoreria Statului-Sector 1, Bucuresti,

reprezentata legal prin DI. Marius ALBISOR - Director General. în calitate de Achizitor, pe
de o parte,

si

1.2. COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI S.A., cu sediul în
Bucuresti, Aleea Buchetului nr. 10-12, sector 3, înmatriculată la Registrul
Comerțului sub nr.  J40/98942017, CUI RO 37804055, având cont
RO79TREZ7035069XXX019897 deschis la Trezorerie sector 3, E-mail

officelicmeib.ro, reprezentata prin dl. ILIE IONEL, având funcția de
Director General, denumită în continuare Prestator

2.D
2.1 În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:
a. contract — reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părtile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract:
c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor. în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract:

d. servicii- activități a căror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele. maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract și pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului:
£. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parților, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposi!
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului: sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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:
4. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
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3. Interpretare
3.1 În prezentul contract. cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de pluralşi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică in mod diferit

4. Obiectul contractului
Prestatorul se obligă să presteze servicii de “DEZINFECŢIE” pe o suprafata de 34.746 metri
patrati, respectiv la locurilor de joaca pentru copii din parcurile administrate de A.L.P.A.B așa cum
sunt prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul contract.

5. Preţul contractului
5.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile menționate la art. nr. 4 şi în Anexa nr. 1, în
conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
3.2 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul de 1,5

de dezinfecție.
3.3 Prețul serviciilor de “DEZINFECŢIE” prestate. pentru o suprafață totală de 34.746 mp, este
de $2.119,00 lei, la care se adauga TVAin valoare de 9.902,61 lei, însumând un prețul total, cu
TVA inclus, de 62.021,61 lei.
5.4 Plata facturii emise de Prestator se face termende 30 de zile de la data recepționării serviciilor.
prin ordin de plată în contul Prestatorului, conform prevederilor legale. Operațiunile financiar
bancare, dintre Prestator și Achizitor. se vor efectua prin trezorerie, în contul menționat la capitolul
1, în conformitate cu dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub
incidența legislației privind finanțele publice și având în vedere alocațiile bugetare.Procesul verbal
de receptie va fi confirmat de catre responsabilul de contract.
3.5 In cazul în care beneficiarul solicită modificarea și/sau completarea obiectivelor prevăzute în
Anexa nr. 2 la prezentul contract, serviciile se vor presta la prețul stabilit prin art.

mp, fara TVA, pentru servicii

6. Durata contractului
6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părțişieste valabil 30 de
zile de la data semnarii.

7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului sunt:
a) acte adiționale, dacă există:
b) oferta financiara:
€) anexe.

8. Obligațiile principale ale prestatorului
8.1 Prestatorul se obligă să presteze servi
și în prezența unui reprezentant al acestuia.
8.2 Prestatorul se obligă să înceapă prestarea serviciilor menționate la articolul 4. la data stabilită
de comun acord cu achizitorul. dar nu mai târziu de 3 zile de la data semnării.
8.3 Prestatorul se obligă ca la solicitările exprese ale achizitorului să presteze de urgenţă servit
ce fac obiectul prezentului contract, respectivîn maxim 24 de ore de la data solicii
8.4 Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:

le la o dată fixă stabilită de comun acord cu achizitorul
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a) reclamaţii și acţiuni în justiție, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele. instalațiile sau
utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziționate. şi
b)daunc-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente.
8.5 Prestatorul raspunde in totalitate pentru substantele folosite, pentru conformitatea lor cu
caracteristicile prevazute in oferta tehnica şi cu dispozițiile legale aplicabile în domeniu.
8.6. Prestatorul va fi obligat sa notifice Achizitorului momenetul începerii procedurilor de
dezinfectie si de asemenea, va avea obligatia sa informeze publicul. prin afişare la fiecare obiectiv
în parte, intervalul orar la care se va realiza actiunea de dezinfectie, intervalul în care obiectivele
mu vor putea fi folosite, precum si substanta folosita.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit și conform
dispozițiilor prezentului contract.
9.2 Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator, pentru serviciul prestat, în 30 zile de
la data de la data recepționării serviciilor

10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor
10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligațiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitați, o
suma echivalentă cu 0,01% din acesta, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă
a obligațiilor.
10.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de30 zile de la expirarea perioadei
prevăzută la clauza 9.2, prestatorul poate solicita ca penalități, pentru fiecare zi de întârziere la
plată, o sumă echivalentă cu 0,01% pe zi din plata neefectuată prestatorului.
10.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți. în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde
plata de daune-interese.
10.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca
această denunțaresănu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru
prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

11. Alte resposabilități ale prestatorul
11.1 (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor. sa asigure resursele umane,
materialele, instalațiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitivă cerute deşi pentru contract.
11.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu programul
de dezinsecție stabilit de Achizitor. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor
operațiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată
durata contractului.
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12. Recepție și verificări
12.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor (Substantele active
utilizate vorfi folosite in cantitatile si concentratiile care sa asigure eficienta deplina a actiunilor
desfasurate, concretizate prin lipsa insectelor vectoaresi rozatoarelorin perioada dintre doua
actiuni consecutive).
12.2 Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi
împuterniciți pentru acest scop.

13. Ajustarea preţului contractului
13.1 Preţul contractului nuse actualizează.

14. Amendamente
14.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului. prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.

15. Cesiunea
15.1 Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin
contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
15.2 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.

16. Forţa majoră
16.1 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
162 Forţa majoră exonerează parțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
16.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forței majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
16.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți. imediat
și în mod complet. producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea
limitării consecințelor.
16.5 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
16.6 Dacă forța majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din parți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

17.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu
îndeplinirea contractului.
17.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze
de către instanțele judecătoreşti din Romania.

p
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18. Limbacare guvernează contractul
18.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

19. Comunicări
19.1 (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 şi în momentul

primirii.
19.2 Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în

a primirii comunicării

20. Încetarea/rezilierea contractului
20.1. Prezentul contract încetează, în condițiile legii, în următoarele cazuri:

- prin acordul ambelor părți:
«la data stabilită prin prezentul contract:
«în cazul neexecutării obligațiilor așa cumau fost prevăzute în prezentul contract;
- prin denunţare unilaterală, cu condiția notificării prealabile cu 15 de zile anterior datei

încetării:
- în cazul apariției unui caz fortuit sau de forță majoră care fac imposibilă aducerea la

îndeplinire a prezentului contract:
- în cazul falimentului/desființării uneia sau ambelor părți

20.2. Părţile sunt îndreptățit să procedeze la rezilierea contractului în următoarele situații

a) neexecutarea de către una dintre acestea a obligațiilor contractuale:

b) dacăîn termen de 15 de zile calendaristice de la data notificării intenției de amendare a
contractului părțile nu ajung la o înțelegere comună în legătură cu modificarea şi/sau cu
completarea acestuia. Intenția de reziliere a contractului trebuie notificată celeilalte părți în termen
de 15 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii obligațiilor contractuale

20.3. Încetarea Contractului, indiferent de cauze, nu exonerează Părţile de executarea obligațiilor
născute până la data încetării Contractului, inclusiv

21. Clauze de confidentialitate si protectia datelor cu caracter personal
21.1. Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul nr. 679/2016 se
aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane
care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau
care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor

prevederi, inclusiv, dar fără a se limita la:
e capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau

transferul informațiilor personale:
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«informarea în caz de breşă dedate a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim
de 72 oreşi. în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în careoastfel
de încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia;

+ îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conform!

Regulamentul nr. 679/2016.
212. Pările potutiliza 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 prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizăr

obiectului principal al contractului.
21.3. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate
unor terțe 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 asumate prin această 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 autorizațiea sistemelor de prelucrare a datelor
e se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au

acces numaila datele la care au Drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi

citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sauutilizării și

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 dorește să se efectueze transferul
datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

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

e se vor asigura că, în cazul unei acţiuni 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 vorasigura că datele colectateîn scopuri diferite potfi prelucrate separat.

cu

22. Legea aplicabilă contractului
22.1 Prezentul contract vafi interpretat şi guvernat în conformitate cu dispozițiile legislației
româneşti.

22. Dispo

22.1 Prezentul contract se completează cu prevederile le;

i finale
laici aplicabile și întră în vigoare de la data

semnării acestuia.

22.2. Modificările ulterioare şi clauzele prezentului Contract sunt valabile și operaționale numai în cazul

când acestea rezultă din conținutul actelor adiționale ulterioare, asumate de ambele părți
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22.3. Anexa 1 și Anexa 2 făc parte integrantă din prezentul contract

Prezentul contractafost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte

contractantă.

Achizitor, Prestator,
ADMINISTRAŢIA LACURI, COMPANIA PEPARCURI SINou+o DIRECE .
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