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PREAMBUL
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 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 achiziţiile publice.
s-a încheiat prezentul contractde prestare de servit

S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.E cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti -

Ploiesti, nr. 17, sector 1, telefon 021/233.17.62, fax 021/233.17.62, e-mail office(Biridex.ro, inregistrata la

Registrul Comertului cu nr. J40/2292/1991, cod fiscal RO 398284, cont nr.
RO40BRMA0720041029000000, deschis la Banca Romaneasca Sucursala Baneasa. Cont Trezorerie
ROS6TREZ7005069XXX000S15. Trezoreria Operativa a Municipiului Bucuresti. reprezentata prin
Domnul Florin PASCU — Director General. in calitate de PRESTATOR, pe de o parte.

si
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTIcu sediul in Bucuresti.

Sos. Bucuresti-Ploiesti. Nr. 8B, sector l. cod postal 013962, telefon 021.222.84.19, 021.224.67.89, fax
021.224.58.62, 021.224.3.74, Cod fiscal 14008314,cont trezorerie ROS7TREZ70121G335000XXXX.
reprezentata prin Domnul Marius Albisor — tor General. in calitate de ACHIZITOR. pe de
alta parte, numite in continuare “Parte” la singularsi “Parti” contractante la plural.

Partile contractante au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii:

OBIECTUL CONTRACTULUI
1.LObiectul prezentului contract îl constituie preluarea și eliminarea prin depozitare a deseurilor de
categoria 20: 200301 — deseuri municipale amestecate.
1.2. Partile contractante pot conveni suplimentarea obiectului contractului de preluare a altor tipuri
descuri, permise pentru eliminare la CMID IRIDEX, care corespund Criteriilor Ord. nr. 95
perfectandu-se in acest sens Act aditional la prezentul contract.
1.3. Activitățile care fac obiectul prezentului contract se desfăşoara în cadrul CMID IRIDEX (Str. Poiana

nr. 17-27, sector 1),
Partile contractante pot conveni suplimentarea obiectului contractului de preluare a altor tipuri de

deseuri, permise pentru climinare la CMID IRIDEX, care corespund Criteriilor Ord. nr. 95/2005.
tandu-se în acest sens Act aditional la prezentul contract.

pure

de deseuri acceptateîn cadrul CMID IRIDEX. codificate conform HG Nr 856/2002, sunt
le amestecate.

a, respectiv receptionarea si dirijarea deseurilor. indiferent de tipul acestuia, se va face numai
cu respectarea Anexei nr. 3 a HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase și
nepericuloase pe teritoriul României, formular completat corespunzator de către Beneficiar, cu
menționarea în mod obligatoriu a acțiunii pe care CMID IRIDEX o va aplica transportului respectiv. In

situatia în care nu va fi completat Formularul de de încărcare — descărcare deșeuri nepericuloase (

Anexa 3 a HG nr. 1061/2008), prestatorul isi rezerva dreptul deadirija aceste deseuri.
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2. PRESTAREA SERVICIILOR
Prestarea efectiva a serviciilor de eliminare prin depozitare se va facedirect de catre Prestator.
2.1. Prestatorul va asigura eliminarea deseurilor furnizate de Achizitor in conformitate cu prevederil
legislatiei în vigoare si cu respectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare detinute de acesta, în
vigoare.
Transportul este asigurat de Beneficiar, pe cheltuiala acestuia.
2.2. Achizitorulsi Prestatorul vor intocmi, semna si pastra documentatia necesara gestionarii deseurilor
conform legislatiei relevante în vigoare.
Livrarea, respectiv receptionarea si dirijarea deseurilor. indiferentde tipul acestuia, se va face numai cu
respectarea Anexei nr. 3 a HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase și
nepericuloase pe teritoriul României, formular completat corespunzator de către Beneficiar, cu
menționarea în mod obligatoriu a acțiunii pe care CMID IRIDEX o va aplica transportului respectiv. In
situatia in care nu va fi completat Formularul de de încărcare — descărcare deșeuri nepericuloase (

Anexa 3 a HG nr. 1061/2008), prestatorul isi rezerva dreptul de a dirija aceste deseuri.

3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intra in vigoare la data de 01.04.2020 si este valabil panala data de 30.04.2020.

4. PREȚUL SI MODALITATEA DE PLATA
4.1. Tariful pentru prestarea serviciilor este prezentat în Anexa 1.
Tariful pentru depozitarea deseurilor include contributia pentru economia circulara (conform OUG nr.
74/2018).
Valoarea contractului este de 9.000,00 lei fara TVA. la care se adauga TVA în valoare de 1.710,00
respectiv 10.710.00 lei cu TVA19% inclus.
4.2. Achizitorul are obligatia sa efectuezeplata pentru sei
50 tone.
4.3. La depasirea cantitatii prevazute la 42. sustinuta de documente justificative, se va emite o noua
factura pentru o cantitatea de 50 tone, factura care vafi achitata in conditiile prevazute la art.4
4.4. Achizitorul (prin reprezentant desemnatlegal) va aviza cantitatile transportate si depozitate de catre
Prestator la depozitul de deseuri.
45. Contravaloarea serviciilor prestate rezulta din insumarea cantitatilor de deseuri depozitate si

inmultirea cu pretul unitar. Cantarirea deseurilor se va face cu cantar electronic existent la depozitsi se va
emite bon de cantar. Facturile emise de catre Prestator vorcontine explicitsidetaliat pretul totalsi unitar.
calculat la cantitatea de deseuri depozitate, conform documentelor justificative (note de
cantarire/centralizator lunarsi sau alte documente justificative etc).

Achizitorul poate contesta, motivat si in scris, valoarea facturilor în termen de 48 de ore de la data
i daca a desemnat o persoana mandatata special care sa la operatiunile care se vor desfasura.

conform pet. 7.10. din prezentului contract.
În caz contrar factura se considera acceptata la plata, fara nici o alta formalitate (semnatura si stampila
beneficiarului), creanta avand caracter cert, lichidsiexigibil incepand cu data scadentei.
5. ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI
S.1. Prestatorul poate actualiza unilateral pretul conform evolutiei indicilor preturilor de consum pe
principalele marfuri si servicii (apa, canal, salubritate etc.) IPC 10 2D, publicat de Institutul National de
Statistica.
5.2. Valoarea majorarii va fi
inainte.

le prestate. în avans, pentru o cantitate de

pretul facturat cu notificarea prealabila a Achizitorului. cu 30 zile
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5.3. In cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale Prestatorului sau
in cazul aparitiei unor situatii care nu au putut fi prevazute de acesta la data semnarii contractului, cu
exceptia evolutiei indicelui IPC 10 2 D,pretul unitar convenit pentru indeplinirea contractului, poate fi
actualizat pe durata contractului printr-un Act aditional.

6. OBLIGATIILE SI DREPTURILE PRESTATORULUI
6.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de eliminare a deseurilor tinandu-se cont de normele
impuse privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv
descurile periculoase, prevazut. e în H.G. nr. 856/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
Prestatorul va accepta deseurile aduse de la Achizitor in conformitate cu Ordinul MMGAnr. 95/2005
privind Criteriile de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista
nationala de deseuri acceptate în fiecare clasa de depozit de deseu!
6.2. Fiecare transport de deseuri provenit de la Achizitor va fi insotit de documentul justificativ de
provenienta a deseurilor.
6.3. Prestatorul isi rezerva dreptul de a refuza sa primeasca, total sau partial, deseurile care au fost
colectate si/sau transportate de Achizitor fara a fi respectate cerintele stabilite de legislatia in vigoare. in
conformitate cu conditiile impuse prin autorizatiile de mediu detinute de catre ambele Parti. privind
gestionarea deseurilor. Refuzul se va consemna intr-un Proces-verbal în care se va arata motivul refuzului
si va fi semnat de catre reprezentantii desemnati ai Partilor.
6.4. In cazul în care Prestatorul va constata la descarcarea deseurilor la depozit ca deseurile provenite de
la Achizitor nu corespund categoriei de deseuri contractate, va opri activitatea de descarcare si va informa
de urgenta reprezentantul Achizitorului. In acest caz se va refuza preluarea deseurilor, se va intocmi
document de returnare a acestor deseuri si va obliga Achizitorul sa le preia, pe cheltuiala acestuia.
6.5. Daca se va constata ca deseurile aduse de Achizitor contin deseuri periculoase Prestatorul va izola
zona de depozitare panala recuperarea deseurilor de catre Achizitor si se va asigura parasirea incintei
depozitului de catre mijloacele de transport cu deseurile respective.
6.6. Prestatorul are obligatia sa punala dispozitia Achizitorului Regulamentul de acces, cantarire
descarcare a descurilor, precumsimodalitatea de parasire a incintei de catre mijloacele de transport
apartinand Achizitorului.
7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
7.1. Achizitorul are obligatia de a preda numai categoria de deseuri stabilite prin prezentul contract
7.2. Achizitorul va aduce deseurile pentru eliminarea spre depozitare strict in orele de program aprobate
ale CMID IRIDEX, comunicate de Prestator, respectiv
Pentru Depozitul de deseuri programul de lucrueste:
- luni — duminica: 07.00 —21.00
73. Achizitorul va face transportul cu mijloace de transport autorizate, autogunoiere, platforme cu

remorca, autobasculante, în functie de categoria de deseuri.
7.4. Transportul este asigurat de Achizitor, pe cheltuiala acestuia.
7.5. Achizitorul are obligatia sa respecte conditiile de acces. deplasare, cantarire si descarcare a descurilor
în incinta depozitului precum. si modalitatea de parasire a incintei de catre mijloacele de transport ale
Achizitorului. conform regulilor stabilite prin Regulamentul de functionare al CMID IRIDEX cat si a
normelor legale privind securitatea muncii pe teritoriul Depozitului de deseuri.
7.6. Achizitorul este direct raspunzatorde oricefel de accidente si/sau prejudicii cauzate Prestatorului
datorate manipularii defectuoase a deseurilorin timpul descarcari
7.7. Achi torul va inscrie pe foile de parcurs tipul deseurilor transportate.
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7.8. Achizitorul are obligatia sa efectueze plata astfel:
- plata pentru serviciile prestate se va face în avans pentru o cantitate de 0tone.
7.9. Achizitorul are obligatia sa comunice lista cu numerele de inmatriculare ale vehiculelor destinate
transportului descurilor care fac obiectul prezentului contract. O inlocuire a autovehiculelor respective se
VA comunica in scris, inainte de efectuarea oricarui transport.
7.10. Achizitorul are obligatia de a desemnaun reprezentant mandatat specialcare sa asiste si sa confirme
operatiunile care se vor desfasura conform prezentului contract semnand bonurile de
cantarire/centralizatorul lunar si/sau alte documente justificative.
TAL.In situatia in care Achizitorul mu a desemnat un reprezentant prin delegatie/imputernicire speciala.
notele de cantarire/centralizatorul lunarsi/sau alte documente justificative sunt valabile semnate numai de
catre Prestator. In aceasta situatie Achizitorul va recunoaste, fara obiectiuni ulterioare, notele de
cantarire în care figureaza datele de identificare a masinii ce a efectuat transportul /centralizatorul lunar
si/sau alte documente justificative ca documente ce stau la baza emiterii facturii de catre Prestator.
7.12. Achizitorul, in calitate de generator de descuri nepericuloase, este obligatsa intocmeasca
Formularul de transport pentru transportul descurilor nepericuloase conform H.G. 1061/2008,
anexanr. 3,sa consemneze cantitatile de deseuri colectate si

transportate pentru depozitare.
7.13. Achizitorul se va asigura ca tipurile/codurile de descuri nepericuloase transportate la CMID
IRIDEX corespund situatiei reale a deseurilor prezentate la spatiul de depozitare, respectiv daca
Formularul de transport are initializat codul de deseu.
7.14. Nu va fi acceptat nici un transport de deseuri nepericuloase fara a fi insotit de Formularul de
transport corect intocmit, lizibil semnatsi stampilat
7.15. Facturile emiseintemeiul notelorde cantarire si/sau centralizatorului lunar sunt considerate
acceptate la plata de catre Achizitor fara a maifi necesara semnatura reprezentantului legal al
acestuia pe respectivele facturi.
7.16. Achizitorul are obligatia sa nu descarce in Rampa ecologica descuri considerate de legislatia în
materie ca fiind periculoase si pentru a caror colectare si eliminare sunt_impuse reguli si masuri speciale
(de exemplu eliminarea prin incinerare etc.).
În cazul in care Achizitorul nu respecta aceasta obligatie, se va întocmi un Proces-verbal în care se va
consemna evenimentul si cantitatea de deseuri neacceptate la depozitare.
Deseurile refuzate la depozitare pe motivele mentionate anterior vor fi colectate, transportate si

inate/incinerate conform procedurilor prevazute de lege de catre Prestator pe cheltuiala
Achizitorului, tariful pentru colectare, transport si incinerare descuri periculoase fiind de 4 lei/kg fara
TVA.
In cazul în care Achizitorul va refuza intocmirea Procesului verbal sau semnarea acestuia, Prestatorul va
anunta organele competente pentru constatarea acestor evenimente, cu respectarea procedurilor prevazute
de legislatia în materie.
In urma constatarilor organelor de control Achizitorul este obligat sa achite contravaloarea serviciilor de
colectare/transport/eliminare/incinerare efectuate de Prestator, la tariful mai sus mentionat, respectiv 4
lei/kg fara TVA.
Plata de catre Achizitor a serviciilor de colectare. transport si eliminare/incinerare a descurilor
neacceptate la depozitare in conditiile de mai sus se va face pe baza de factura emisa de Prestator, în
termenele si conditiile prevazute în contract.
Situatiilor mai sus aratate le sunt aplicabile clauzele contractuale convenite pentru serviciile de depozitare
descuri nepericuloase, inclusiv cele referitoare la desemnarea repezentantului Achizitorul, termenele de
plata. valoarea majorarilor de intarziere la plata etc..
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7.17. Accesul este permis numai pentru vehiculele si persoanele autorizate pe baza cartelelor de acces.
Cartelele de acces sunt eliberate in baza unui tabel transmis de Achizitor cu datele de identificare a
autovehicolelor (Achizitorul avand obligatia comunicarii datelor de identificare a autovchicolelor)
7.18. In cazul în care Achizitorul nu va plati sumele datorate la scadenta, Prestatorul are dreptul de a
sista prestarea serviciilor pana la achitarea intregii sume datorate.

8. CESIONARE
Nici o parte nu va cesiona prezentul Contract sau oricare dintre drepturile si obligatiile rezultand din
prezentul contract, decat in baza acordului scris în prealabil al celeilalte parti.

9. FORTA MAJORA
9.1. Prin forta majora se va intelege imprejurarea imprevizibila si de neinlaturat (inclusiv, cu titlu de
exemplu, dar nu in mod obligatoriu limitat la, razboi, cutremur, inundatii, etc.) care face imposibila
executarea obligatiilor contractuale asumate de catre oricare Parte si care exonereaza deorice raspundere
Partea care invoca prezenta clauza referitoare la Forta Majora, cu conditia ca aceasta sa fie complet lipsita
de culpa.
9.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract pe toata
perioada in care aceasta actioneaza, cu conditia notificarii celeilalte parti in termen de 5 zile de la
producerea evenimentului si a prezentarii in termen de 10 zile a actelor doveditoare emise de o autoritate
competenta.
9.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile Partilor celi se cuveneau pana la aparitia fortei majore.9.4. Daca forta majora actioneaza sau se

estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte
parti incetarea de plin drept a contractului, fara ca vreunadin Parti sa poata pretinde celeilalte daune-
interese.

10. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
10.1. Informatiile cuprinse în acest contract sunt confidentiale si nu pot fi puse la dispozitia niciunui tert.
de niciuna dintre parti, fara acord prealabil, in scris, a celeilalte parti, cu exceptia organelor de control
autorizate.
10.2. Accesul reprezentantilor partilor contractante in incintele partenerului de contract se va face cu un
scop declarat si dupa o instiintare prealabila.

11. INCETAREA CONTRACTULUI
11.1. Prezentul contract inceteaza de drept la expirarea termenului sau în urmatoarele cazuri
a) insolventa declarata
b) inceperea procedurii voluntare sau judecatoresti de reorganizare judiciara sau faliment. lichidare sau
dizolvare a celeilalte parti.
Oricare din Partile contractante are obligat
din situatiile prezentate mai sus.
11.2. In cazul in care oricare din Parti si-a incalcat în mod culpabil una sau mai multe

din
obligatiile

asumate prin prezentul Contract. contractul se considera reziliat de plin drept, prin simpla notificare. fara
nici o alta formalitate si fara interventia instantelor judecatoresti.

sa informeze imediat cealalta Parte daca se gaseste in oricare
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11.3. Dispozitiile clauzei 112. nu aduc atingere dreptului Partii prejudiciate prin neexecutarea sau
executarea cu intarziere a obligatiilor sale de a solicita despagubiri de la Partea vinovata de crearea
prejudiciul
11.4. Partile pot rezilia Contractul cu efect imediat, fara interventia vreunei instante judecatoresti sau a
altei autoritati si fara efectuarea vreunei alte formalitati, în baza unei notificari scrise si trimise celeilalte
Parti cu 60 zile inainte.
11.5. Intarzierea la plata a obligatiilor Achizitorul cu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data
scadentei da dreptul Prestatorului de a rezilia contractul prin simpla notificare, fara nicio alta formalitate
si fara interventia instantelor judecatoresti.
11.6. La incetarea Contractului. orice obligat
imediat.

sau datorii restante si neexecutate vorfi indeplinite/platite

12. PENALITATI
12.1. In caz de intarziere la plata peste termenul scadent a facturilor datorate Prestatorului, Achizitorul
va plati penalitati de intarziere de 0,01% pentru fiecare zide intarziere. aplicate la valoarea neachitata.
12.2. In cazul depasirii termenului de plata al unei facturi cu mai mult de 15 zile, toate celelalte facturi
ulterioare facturii restante vor deveni automat scadente, indiferent de data scadentei fiecareia, cu
consecintele enuntate anterior.
12.3. Stingerea creantelor se va opera dela creanta cea mai veche, exceptie facand acele plati care sunt
destinate a fi platite în avans conform facturii proforme.

13. NOTIFICARI
13.1. Orice notificare sau comunicare în legatura cu executarea prezentului contract, va fi considerata ca
fiind trimisa si va produce efecte dacaeste expediata de catre o Parte celeilalte Parti, in forma scrisa, prin
scrisoare recomandata sau fax cu confirmare de primire, iar respectiva expediere se va considera ca fiind
efectuata la data primirii
132.Nu este permisanParti

i o modificare a prezentului contract fara instiintarea si acceptul oricareia dintre

14. LITIGII
14.1. Partile vor face cu buna credinta toate eforturile pentru rezolvarea pe cale amiabila a oricaror
dispute, controverse sau neintelegeri intre Parti care pot decurge din sau in legatura cu prezentul Contract.
executarea sau interpretarea acestuia sau cauzata de o pretinsa incalcare, eroare sau denaturare în legatura
cu oricare dintre prevederile sale
142.Orice controversa sau pretentie care decurge din sau in legatura cu prezentul Contract. executarea
sau interpretarea acestuia, sau cauzata de o pretinsa incalcare, eroare sau denaturare in legatura cu oricare
dintre prevederile sale. care nu mai poate fi rezolvata pe cale amiabila, va fi solutionata de instantele
judecatoresti competente de la sediul centralal Prestatorului.

15. PREVEDERI FINALE
15.1. Partile contractante au obligatia da a numisi de a-si comunica reciproc. in cel mai scurt timp de la

semnarea contractului, numele persoanelor responsabile de contract, pentru a facilita buna derulare si
rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse de derularea contractului.
15.2. Orice schimbare intervenita in datele de identificare ale uneiparti contractante, inclusiv a numarului
de cont, va fi adusa la cunostinta celeilalte parti in termen de maxim 24 ore
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16. ALTE CLAUZE
16.1. In cazul în care vreuna din prevederile de mai sus isi pierde valabilitatea sau nu este valabila, aceasta

nu influenteaza in nici un fel valabilit
162. Clauza anticoruptie si confidentialitate: Ambele parti sunt obligate sa nu promita, ofere sau sa
recompenseze salariatii celeilalte societati cu bani, alte foloase sau oferte de munca. În cazul in care totusi
aceste oferte se fac partile sunt obligate sa anunte partea cealalta în maxim 24 ore peorice cale (scri
telefonic, fax, email. etc.). Orice detaliu legat de relatia contractuala dintre societatile semnatare nu va fi
pututfi facut public fara acordul celeilalte parti.
16.3. Achizitorului ii este interzis sa solicite, coopteze, angajeze, accepte, sub orice forma,direct sau
indirect, servicii de aceeasi natura oferite de catre Prestator de la angajatii (fostii angajati) acestuia.
Aceasta obligatie a Achizitorulse intinde atat peperioadaprezentului contract cat si pe un termen de 36
deluni de la incetarea/rezilierea contractului. Nerespectarea acestei obligatii de catre Achizitorul, atrage
raspunderea legala si materiala a acestuia fata de Prestator. urmand sa-i plateasca acestuia din urma suma
de 50.00.00 Euro cu titlu de daune interese.
16.4. Prestatorului ii este interzis sa solicite, coopteze, angajeze, accepte, sub orice forma, direct sau
indirect, servicii de aceeasi natura oferite de catre Achizitorului de la angajatii (fostii angajati) acestuia.
Aceasta obligatie a Prestatorului se intinde atat pe perioada prezentului contract cat si pe un termen de 36
de luni de la incetarea/rezilierea contractului. Nerespectarea acestei obligatii de catre Prestator, atrage
raspunderea legala si materiala a acestuia fata de Achizitor . urmand sa-i plateasca acestuia din urma suma
de 50.000.00Euro cu titlu de daune interese.
Art.17.CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
17.1 Părţile sunt conștiente de faptul că normele curopene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui
operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeanăși oricărei persoane care prelucrează date cu
caracterpersonal 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:capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul
informațiilor personale;

1. informarea în caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți. într-un interval maxim de72
ore şi, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a
securității datelor a ajuns în atenția acestuia;

2. 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 stocarea datelor personale prelucrate
prin contracteste limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.
17.3 Datele cu caracter personal schimbate între Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe
părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate
măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumateprin această
clauză:

+ vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele deprelucrarea datelor cu care
sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal:

area fărăautorizație a sistemelorde prelucrare a datelor+ vor preveni util
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* se Vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelorau acces

numai la datele la care au Drept de accesși că datele cu caracter personal nupot fi citite, copiate,
modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării şi după stocare

+ se vor asigura că datele cu caracter personal nu potfi citite, copiate, modificate sau eliminate fără
autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice și să
Stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal
prin mijloace de transmitere a datelor;

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

* se vor asiguracă, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt
prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul încheiat între Părţi:

* se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate dedistrugere saupierdere accidentală se
vor asigura că datele colectate în scopuridiferite potfi prelucrate separat.PB Is. ANEXELE CONTRACTULUI

Contractul este insotit de Anexa nr.1.
Prezentul Contract contine 8 (opt) pagini si |(una) anexa si a fost incheiat in 2(doua)exemplare

originale, cate |(unul) pentru fiecare Parte, ambele exemplare constituind unul si acelasi instrument.
Prestator, Achizitor,
S.C. IRIDEX GROUP ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI

AGREMENT BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL,
MARIUS ALBISOR. Abior Varus

O=ALPAB
Aprob acest document
OiOA/2020 14:42:52 UTC+02

Viza C.EP.P.
DIRECTOR ECONOMIC,
MONICA COBAN

Coban Daniela Monica
01/04/2020 09:07:16 UTC+02

INTOCMIT, Locatie: 93, CFPPI, 10710.00 ei
MIHAELA IVASCU Avizat juridic, |osub Ionela Catalina

Consilier Juridic, 00 = Jure44 Catalina losub 31/03/2020 153646 UTC+02

f
Serviciul Achizitii Publice,
Monalisa Margarint

Ş = ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI
GU=Biroul Achizi Publice
SVGBZ020 14:17:13 UTC*02

Responsabil contract,
Sef Birou Salubrizare,

Elena Ratoi

Aa“8-Ou = Sauarzare Parau
31632020 1508.07 UTC+02
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ANEXA 1 E| Tarif eliminare Eesti |

Nr. Operatiune pe tip de |

deseuri pom A, sah
mu

cr. deseu (leiftona fara |?*onomia circulara

| TVA) | (leiftona fara

—_ TVA) |

| Pentru toate tipurile de deseuri, cu
|

| exceptia deseurilor voluminoase, |

A
deseuri textile, vata minerala, sticla,

1 Ft pet 100.00 80.00 alimente expirate de origine vegetala.e i
| etc.. pentru care se vorstabili tarife

| specifice.

|

|

|

Coduriacceptate: 200301

Prestator, Achizitor,
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DIRECTOR GENERAL
MARIUS ALBISOR

Abisor Marius
O-ALPAB,
Forab acest document
0104/2020 14:41:13 UTC+02

CONTABIL SEF CEPP.
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MIHAELA IVASCU Avizat juridic,

Consilier Juridic_trata Catalina IOSUB Sa orgă catalina

/ 01/04/2020 08:53:39 UTC+02

Monglisi, NARGARIST
O + ADMINISTRATIA LACURI. PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI0 = Broul achizi Pubice
31O3Z020 135033 UTC+OZ
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