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Prezentul Contract de prestari servicii cu privire la instalatiile de utilizare ale consumatorilor noncasnici (“Contractul”) este incheiat intre:
1. ENGIE Romania S.A., cu sediul social in Bd. Marasesti nr.4-6, sector 4, 040254 Bucuresti, Romania, inreeistrata la Oficiul
Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5447/2000, posesoral autorizatiilor ANRE tip: EDIB nr. 15949, valabila pana la data de
18.11.2020, PDIB nr 16234, valabila pana la data de 30.06.2023, avand Cod Unic de Inregistrare 13093222, numar de telefon: 021/9366
si fax 021 301 216l, titular al licentei de furnizare a gazelor naturale emise de autoritatea de reglementare in domeniul gazelor naturale
(ANRE) cu nr. 1892/2013, cont RODSBRDE 4505V067 1909 4500, deschis la BRD Societe Generale, reprezentata în vederca semnarii
acestui contract de lon Gabriel Florea in calitate de DirectorDirectia Vanzari Clienti Business si Corporate (denumita in cele ce urmeaza
"Prestator”) si

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI. consumator noncasni

/

cu adresa locului de consum în localitatea
TI, str. SFINTII VOIEVOZI nr. 1. bl./scara „el ap. . sector/judetB, inregistrata la Registrul

Comertului sub nr. , avand cod unic de inregistrare 14008314—nr.de telefon0275246789 - email si
fax 0212245862, avand codul IBAN nr. RO74TREZ24G675000300103X, deschis la TREZORERI: - SECTORIBUGET reprezentata
legal prin MARIUS ALBISOR in calitate de „(denumit în cele ce urmeaza "Beneficiar”).
denumite în continuare individual “Partea” Sau colectiv“Partile”.Art.1, Obiectul Contractului
1.1. Obiectul prezentului Contract consta, in:

a) Prestarea serviciului de verificare/revizie tehnica periodica a instalatiei de utilizare gaze naturale conform NTPEE - 2008 in
vigoare: si/sau

b) Prestarea serviciului de verificare tehnica periodica a centralelor termice de pana la 400 kW, conform prescriptiei tehnice PT Al
10; silsau

) Reparatii. mentenanta si alte servici pentru instalatiile de utilizare gaze naturalesi aparate consumatoare de gaze naturale,
chetuate in baza unei Comenzi a Beneficiarului, în functie de optiunea acestuia.
1.2. Serviciile care fac obiectul Contractului vorfi prestate prin subcontractare catre ENGIE Servicii S.R.L.. societate specializata, din
cadrul Grupului ENGIE Romania. sau alti operatori economici autorizati ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul
Energiei) si ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalaiilor de Ridicat) in acest sens,
avand calitatea de Executant.
Art. 2. Durata Contractului
2.1. Durata Contractului este de 2 (doi) ani si întra în vigoare de la data semnarii lu.
2,2. Executia lucrarilor se va face dupa semnarea Contractului, in baza unei programari convenita de Parti in termen de 60 (sasezeci) de
zile de la data semnarii, cu conditia respectarii celor mentionate mai jos. În cazul imposibilittii prestarii serviciului, in termenul de 60
(sasezeci) u2 zile, acesta va fi reprogramat la o data stabilita de comun acord cu Beneficiarul. Daca la programarea ulterioara stabilita
între Parti, serviciul nu poate fi prestat in termen din culpa Beneficiarului (inclusiv, dar fara a se limita la: lipsa reprezentantului
Bencficiarului de la sediul societatii la data/ ora propusa, refuzul sau nepermiterea accesului personalului autorizat in vederea executarii
serviciilor) contractul se reziliaza.
Art. 3. Pretul serviciilor tehnice. Modalitatea de facturare si conditii plata.
3.1. Daca locul de consumal Beneficiarului se incadreaza în categoria Cl, pretul pentru lucrarile specifice care fac obiectul Contractului
€ste conform ofertelor standard indiferentde lungimea instalatiei de utilizare gaze naturale si puterea instalata (kW) a centralei termice. si
va fi calculat conform anexei | atasata, care face parte integranta din Contract
3.2. Daca locul de consum al Beneficiarului se

incadreazaîncategoriaC2, C3 sau C4, pretul pentru lucrarile specifice care fac obiectul
Contractului este conform ofertelor standard, in functie de lungimea instalatiei de utilizare gaze naturale, puncte de ardere Si puterea
instalata (KW)a centralei termicesivafi calculat conform anexei | atasata, care face parte integranta din Contract.
3.3. Valoarea lucrarilor executate va fi achitata integral
374, Calculatia de pretcare sta la baza emiterii facturii fiscale se va incheia de Prestator, la momentul finalizarii lucrarilor specifice si are
la baza Fisa de evidenta a lucrarilor periodice de verificare/revizie tehnica la instalatiile de utilizare a gazelor naturale apartinand
GB atorilor persoane juridice. incheiata de Executantul lucrari si semnata de Executant si Beneficiar. si/sau celelate documente care
als finalizarea lucrarii
3.5. Pentru contravaloarea servi
Beneficiarului
1. Termenul de plata a facturii va fi de 30 zile calendaristice de la data emiterii acesteia. In cazul in care data scadentei este o zi
nelucratoare, termenul de plata se prelungeste pana la urmatoarea zi lucratoare.
11. Pretul pentru fiecare serviciu prestat Beneficiarului, în baza prezentului Contract, vafi prezentat distinct pe factura emisa de Prestator
3,6. In cazul necfectuarii totale sau partiale, la termenele stabilite sau pentru efectuarea cu intarziere de catre Beneficiar a obligatiei de
plata a pretului, Beneficiarul va plati Prestatorului majorari de intarziere, aplicate la valoarea ramasa de achitat. Nivelul majorarilor de
intarziere va fi în cuantum egal cu dobanda datorata pentru neplata la termen a oblizatiilor catre bugetul de stat, conform Codului de
Procedura Fiscala, pentru fiecare zi de intarziere, incpand cu Ziua urmatoare scadentei si pana la achitarea integrala a facturii, inclusiv
ziua platii. Cuantumul total al dobanzilor datorate poate depasi cuantumul debitului principal asupra caruia au fost calculate
3.7. În oricare dintre urmatoarele cazuri

a) executarea de catre Prestator a oricaror Lucrari Suplimentare: si/sau
b) executarea de catre Prestator a oricaror Lucrari Ascunse; si/sau
c) defectarea oricaror armaturi manevrate în vederea verificarii functionarii în conditii tehnice impuse de normativele în domeniu,

Beneficiarul se obligasa plateasca Prestatorului, pretul corespunzator efectuarii lucrarilor suplimentare in termenii si în conditiile stabil

prin semnarea de catre Beneficiar a unei Comenzi de executie lucrari emisa de Executant
3.8. Pretul lucrarilor de reparatii va fi specificat intr-un deviz de lucrari, semnat de Beneficiar, deviz ce va face parte inteeranta din
Contract
3-9. În cazul platilor partiale, se vor achita datoriile restante în urmatoarea ordine: consumul de gaze naturalesi taxele aferente, si dupa
aceea serviciile tehnice realizate în baza prezentului Contract

iilor prestate Prestatorul va emite factura conform prevederilor Codului Fiscal, pe care o va trimite
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Art 4. Incetarea Contractului
4.1. Contractul inceteaza în urmatoarele situatii:

a. ajungerea la termen:
b,prin denuntarea unilaterala de catre Parti, cunotificare prealabila în scris, cu cel putin 30 (treizeci) de zile calendaristice in

data denuntari, si este valida incepand cu data de | a lunii urmatoare implinirii termenului:
€. în caz de nerespectare integral sau partial a obligatiile Contractuale, cealalta Parte poate solicita rezilierea Contractului, fara

interventia vreunei instante judecatoresti sau arbitralesi fara formalitati suplimentare fata de cele mentionate in Contract.
42. Contsetul se considera reziliat dedrept, în cazulîn care instalatia de ulizae gaze naturale ste deconectta pentru o perioada mai
mare de|an4.3. Rezilicrea Contractului nu are niciun efect asupra obligatiilor executate sideja scadente intre Parti, urmand ca Prestatorul sa emita
Beneficiarului, ca efect al rezilieii, o factura de regularizare.
4.4. Prestatorul este exonerat de obligatiile prevazute în Contract. în situatiile în care:

a. în timpul derularii Contractului, Beneficiarul realizeaza cu un alt operator economic autorizat una din lucrarile descrise in cadrul
pachetului ales de acesta;

b. pe instalatia de utilizare gaze naturale are loc o lucrare de modificare, realizata cu un alt operator economic autorizat si finalizata

nte de

Art. S- Protectia datelor
3.1 Fiecare Parte va transmite celeilalte Parti date cu caracter personal privind angajatii sau reprezentantii sai, responsabili cu executarea
prezentului contract. Aceste date vor consta in: datele de identificare, functie/post, numarde telefon, adresa de email. Pentru mai multe

i a se vedea Nota de informare postata pe site-ul tps:/ww.engie.ro/protectia-datelor.
5.2 ENGIE prelucreaza datele Cumparatorului pentru furnizarea si imbunatatirea serviciilor sale, efectuarea de studii si cercetari de piata,
În scop statistic si pentru activitati de marketing reclama si publicitate. Datele Cumparatorului vor putea fi dezvaluite catre parteneri
gonratali ai ENGIE, persoane fizicesau juridic care actioneazaca persoane imputernicit ale EXGIE sia alte companii din grupul

$-3 Au fost aduse la cunostinta prevederile legislative privind protectia persoanelor cu privite la prelucrarea datelorcu caracter personal si gaplibera circulatie a acestordate.
6. Clauze finale
6-1. Prezentul Contract, impreuna cu Conditiile generale de contractare, care fac parte integranta din Contract. reprezinta vointa partilor,
si inlatura orice intelegere dintre parti, verbala sau scrisa anterioara sau ulterioara incheierii Contractului. Conditie generale de
contractare vorfi consultate pe pagina de web: engie.ro/contracte-si-conditii-generale! sau potfi furnizate la cerere.
6.2. Pentru evitarea oricarui dubiu,prin semnarea prezentului Contract, Beneficiarul declarasiconfirma ca isi asuma si accepta în mod
expres toate conditiile si termenii din prezentul Contract (inclusiv, dar fara limitare, clauzele privind dreptul de a denunta unilateral
contractul)
6.3. Clauzele cuprinse în Contract se pot modificasi completa prin acte aditionale, cu acordul Partilor.
6.4. Dispozitiile Contractului se completeaza cu prevederile Codului Civil, Codului Fiscal si ale celorlalte reglementari specifice si
aplicabile în vigoare.
6-5.Fiecare persoana care semneaza prezentul Contract declara si garanteaza ca este/sunt reprezentantul autorizat al Partii pentru care
semneaza.

Prezentul Contract s-a incheiat si semnat în doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte, ambele avand aceeasi valoare
juridica,

PRESTATOR,
ENGIE Romania S.A.
Ion Gabriel Florea

TEA
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Cod loc consum (CLC):DGSBSC102400434

ANEXA nr. 1
la Contract de prestari servicii tehnice

cu privire la instalatiile de utilizare gaze naturale ale consumatorilor persoane juridice
Nr. 9001060239 Data.

Pretul pentru lucrarile ce fac obiectul contractului va fi calculatînbaza ofertei standard, în functie de lungimea instalatiei de utilizare
&aze naturale, numarul de puncte de ardere siputerea instalata (kW) a centralei termice, astfel:

Pachet serviciu tehnic standard pentru Denumire material Pret în Lei
_persoane juridice

E (fara TVA)
PRIME TEH V20 * V20 150.00
PRIME TEH V30 == V30 250.0,
PRIME TEH V50 > 50 1700,
PRIME TEH V100 == 106 32000,
PRIME TEH V150 == V150 121000) E

IME TEH V250 250 isoui] / Goo du
O rom RZ0 77500,

DECATEHR30 == R30 35000,
[DECA TEHR50 "= R50 1200.00)
[DECA TEHR100 ** R100 1.500.00
[DECA TEHRIS0 == R150 1.500.00
[DECA TEH R250 == R250 2.800.00

,

PA suplimentar **= PA SPL "ssosj» 6=duPunct de ardere (PA) suplimentar
ML suplimentari **** TMLSPL =s0)
La instalatiile de utilizare gaze natural cu o lungime a
instalatiei intre 251 - 500 metri liniar, pentru fiecare met
iviar (ML) suplimentar

*) Daca loculde consum al Beneficiarului se incadreaza în categoria Cl, pretulpentru lucrarile specifice pachetului se aplica pentru o instalatie de
utilizare gaze naturale indiferent de lungimea acesteia si maxim 2 puncte de adere
Daca locul de consum al Bencficiaruluiseîncadreaza în categoria C2. C3 sau C4,pretul pentru lucrarile specifice se aplica pentru o instalatie de utilizare
gaze naturale cu o lungime de maxim 20 metri liniarisi maxim 2 puncte de ardere
**) Pret valabil pentru locurile de consum din categoria de consumC2, C3 sau Cd, pentru urmatoarele tipuri de instalati

> Lungime maximaainstalatiei de utilizare gaze naturale 500 metri liniari:
Inaltimea maxima a instalatiei de utilizare gaze naturale, 3 - 4 metri, accesibila cu clemente de constructie existente;

Z Maxim 2 puncte de ardere (aparate de utilizare).
Pret aplicabil în toate situatiile pentru fiecare punct de ardere suplimentar >2 puncte de ardere.
) Pret aplicabil la pachetele PRIME TEH V250 si DECA TEH R250 pentru fiecare metru liniar suplimentar de la 251 ML. pana la 500 ML

ÎI. Preturile din Anexa sunt valabile pana la 31.12.2020

PRESTATOR,
ENGIE Romania S.A.
TonGabrielFlorea
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