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L.1.Părţile contractului
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

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

Bucuresti — Ploiesti, Nr. 8B, Sector |, telefon 021/224.67.89, fax 021/224.58.62, Cod fiscal 14008314, Cont

RO71TREZ7015006XXX005079 deschis la Trezoreria Satului-Sector1, reprezentata prin Domnul Bogdan

Peter TANASE — Director General, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

si

1.2.RNP — ROMSILVA - DIRECTIA SILVICA ILFOV, PRIN OCOLUL SILVIC BUCURESTI, cu
sediul in str. lani Buzoiani, nr. 15, sector 1, tel. 021.2232281, fox: 021.2231590, inregistrata la Oficiul

Registrului Comertului cu nr. J40/450/1991, CUI RO1590120, avand contul bancar IBAN nr.

ROS9BRDE445SV54102664450 deschis la banca BRD Victoria, reprezentata prin Domnul Ghinescu

Mugurel-Sef Ocol, denurita in continuare PRESTATOR,

a intervenit prezentul Contract de prestari servicii silvice („Contractul”), cu termenii si conditiile

descrise mai jos:

I.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1.Obiectul contractului îl constituie asigurarea de către PRESTATORa serviciilor silvice menționate la

art. 3 din prezentul contract pe suprafața de teren situată în afara fondului forestier de pe raza administrativ

teritorială a Municipiului Bucureşti, terenuri aflate la momentul prestării în proprietatea Municipiului

Bucuresti si in administrarea ACHIZITORULUI

Art2.Serviciile care formeaza obiectul prezentului Contract, cu exceptia valorificarii masei lemnoase, se

desfasoara pe baza de tarife aprobate conform legii sau pe baza valorilor rezultate din devizele de lucrari

intocmite de PRESTATOR, la solicitarea ACHIZITORULUIsi insusite de catre acesta din urma sub

semnatura /5
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Art.3.Activitatile si lucrarile pe care le poate executa PRESTATORUL, la cerere, sunt urmatoarele:

a) punerea in valoare, elaborarea a.p.v.-urilor, emiterea autorizatiilor de exploatare, controlul regulilor de

exploatare si reprimirea parchetelor;

Art4.Asigurarea serviciilor silvice, ce fac obiectul prezentului Contract, de catre PRESTATOR este supusa

prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic si reglementarilor subsecvente acestuia, amenajamentelor silvice,

normelor tehnice, ordinelor si instructiunilor in vigoare in materie de gospodarire si gestionarea durabila a

padurilor.

II.DURATA CONTRACTULUI

Art.S.Prezentul Contract intra în vigoare la data semnarii si este valabil pana la data de 31.12.2021

1V.VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA o
Art.6.Valoarea Contractului este in suma maxima de 6.900,00 lei fara TVA, respectiv 8.211,00 lei cu TVA

19% inclus si este determinata de volumul in „mc” a masei lemnoase rezultate, conform tarifelor aprobate

prin Hotararea Comitetului Director nr. 2968/09.07.2018 si in conformitate cu oferta nr. 3417/23.06.2021

inregistrata la Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti sub nr.7368/ 24.06.2021, respectiv:

(1) Pentru APV cu volum < 20 me tarif 30 lei/me fara TVA tarif in care se includesi emiterea

documentelorde insotire a marfii, daca este cazul;

(2) Pentru APV cu volum cuprin intre 20-100 mc, tarif 15 lei/me

(3) Pentru APV cu volum cuprin intre 100-250 mc, tarif 10 lei/me

(4) Pentru APV cu volum > 250 mc, tarif 5 lei/mc.

In cazul eliberarii documentelor de insotire a materialului lemnos, de catre O.S. Bucuresti, se percepe un

tarif de 5 lei/aviz plus TVA la care se adauga cheltuielile necesare deplasarii persoanei care elibereaza avizul,

100 lei/zi plus TVA. o
Art T.ACHIZITORUL achita contravaloarea lucrarilor si serviciilor executate de catre PRESTATOR, in
termen de 30 de zile de la emiterea facturilor fiscale; Factura fiscala se emite dupa receptionarea lucrarilor

Art8.ACHIZITORUL seobliga sa plateasca penalitati de 0,1%calculate pe zi de intarziere pentru sumele

neachitate in termenul stipulat la Art.7. Prestatorul se obliga sa plateasca penalitati de 0,1% calculate pe zi de

intarziere pentru neindeplinirea in termen a obligatiilor contractuale.

V.OBLIGATIILE PARTILOR

Art OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

a) sa execute, conform prevederilor amenajamentelor silvice, normelor tehnice, ordinelor si oricaror

ile comandate de catre acestareglementari in vigoare, pe baza de deviz insusit de ACHIZITOR, ser
din urma;

b) sa intocmeasca devizele de executie pentru lucrarile comandate de ACHIZITORsi sa le supuna

insusirii prin semnatura acestuia;
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c) sa receptioneze impreuna cu ACHIZITORUL, in intervalul 01-10 al lunii calendaristice, lucrarile,

comandate de ACHIZITORsi executate in luna precedenta;

d) sa emita si sa comunice ACHIZITORULUI factura fiscala pentru lucrarile executate, dupa efectuarea

receptiei lucrarilor.

Art.10.OBLIGATIILE ACHIZITORULUI:

a) sa verifice, sa receptioneze si sa semneze devizele de executie intocmite de PRESTATOR, pentru
lucrarile comandate,

b) sa nu intreprinda actiuni de natura a tulbura activitatea PRESTATORULUI în executarea lucrarilor si

serviciilor inscrise in contract sau comandate,

c) sa nu execute activitati sau lucrari, personal sau prin imputernicit, care sa conduca [a nerespectarea

regimului silvic, distrugerea sau deteriorarea constructiilor si amenajerilor silvice edificate pe

proprietatea sa, sa nu blocheze accesul la suprafata de teren pe care urmeaza sa fie efectuate lucrarile

comandate.

d) sa nu incheie intelegeri cu alte ocoale silvice pentru administrarea ori asigurarea serviciilor silvice

pana la incetarea efectelor juridice ale prezentului contract si panace nu achita PRESTATORULUI

toate sumele datorate în baza Contractului.

VI.DERULAREA SI RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.11.Prezentul Contract este incheiat cu buna-credinta si serveste interesului comun al partilor semnatare.

Art.12.Orice modificare a clauzelor contractuale pe perioada de derulare a prezentului Contract se poate face

numai cu acordul partilor exprimat, in scris, prin act aditional, care devine parte integranta la Contract

Art.13.Pentru neexecutarea, in tot sau în parte, sau pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate

prin prezentul Contract, partea lezata are dreptul sa beneficieze de despagubiri, pana la acoperirea integrala a

prejudiciului.

Art.14.Pentru urmarirea respectarii clauzelor prezentului contract se numesc ca si responsabili:

a) din partea PRESTATORULUI: ing. Ghinescu Mugurel - sef OcolSilvic Bucuresti, cc. Miu Petruta -

Contabil sef al ocolului silvic Bucuresti, ing. Nistor Mihai- responsabil contracte,

b) din partea ACHIZITORULUI: Dl.Bogdan Peter TANASE - Director General, DL.Tudorel BIRA-

Director Parcuri.
VII.CESIUNEA CONTRACTULUI

Art ISPRESTATORUL nu poate cesiona prezentul Contract fara acordul prealabil, in scris, al

ACHIZITORULUI.

VIII.INCETAREA CONTRACTULUI

Art.16.Prezentul Contract isi inceteaza valabilitatea

a) prin acordul de vointa al partilor,

b) la expirarea termenului,
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c) prin reziliere, ce opereaza de plin drept, fara punere in intarziere, fara indeplinirea oricarei alte

formalitati prealabile si fara interventia instantelor judecatoresti, pentru neexecutarea corespunzatoare

si la termen a obligatiilor principale asumate prin contract, respectiv:
i. refuzul ACHIZITORULUI de a permite PRESTATORULUI accesul la teren, astfel incat

PRESTATORUL este in imposibilitate sa execute serviciile si/sau lucrarile solicitate;

îi. neexecutarea culpabila de catre PRESTATOR a serviciilor silvice, ce fac obiectul doar

prezentului contract.

IX.LEGE APLICABILASI LITIGII

Art.17.Legea aplicabila prezentului Contract este legea romana.

Art.18 Eventualele litigii care pot sa apara în legatura cu executarea prezentului Contract si pentru care partile

nu ajung la o intelegere amiabila,se solutioneaza de catre instantele de judecata competente o
X.FORTA MAJORA

Art.19.Cazul de forta majora exonereaza partea care o invoca de executarea obligatiile asumate prin Contract

pe toata perioada in care aceasta se manifestasi produce efecte.

Art20.Partea care invoca forta majora are obligatia sa notifice cealalta parte in termen de5zile de la aparitia

cazului sisa ia masurile necesare pentru limitarea consecintelor produse de cazul de forta majora.

Art21.Forta majora trebuie dovedita si certificata de organele abilitate de lege, in termen de 15 zile de la

producere.

XLALTE CLAUZE

Art22.ACHIZITORUL are dreptul sa solicite explicatii scrise de la PRESTATOR legate de modul de

executare a lucrarilor.

Art.23.Partile declara ca intelegsi isi asuma pastrarea confidentialitatii, atat pe perioada derularii contractului,

catsi ulterior incetarii acestuia,cu privire la clauzele prezentului Contract, precum sia tuturor informatiilor 4)
care vor lua cunostinta pe parcursul derularii Contractului

Art24.Orice modificare, in timpul executarii Contractului, a legislatiei, normelor si instructiunilor care

definesc regimul silvic, se aplica de la data intrarii in vigoare a actului normativ si obliga partile sa se

conformeze acestor modificari.

Art25.Dispozitiile prezentului Contract se completeaza cu prevederile legale in vigoare.

Art:26 Termenul „zi” din contract are semnificatia de zi calendaristica.

Art.27.Toate documentele avute in vedere la incheierea prezentului Contract ori care se incheie in timpul

derularii Contractului, constituie anexe si fac parte integranta din prezentul Contract.

Art.28.Prezentul Contract s-a incheiat astazi, E în 2(doua) exemplare, din care un

exemplar pentru ACHIZITOR si unul pentru PRESTATOR.

Art.29.Prezentul Contract reprezinta vointa Partilor si inlatura orice alta intelegere anterioara, scrisa sau

verbala
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Art.30.Prezentul Contract reprezinta titlu executoriu pentru ambele parti semnatare.

ACHIZITO! PRESTAT!

ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI RNP-ROMSILVA-
SI AGREMENT|BUCURESTI DIRECTIA SILVIC

Director Economic, Contabl N

Razvan Ionut NITU || Ec. MIU Pâţruta

Resgfongabil Contract,

Ing) Mihai
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