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(CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
ne. //4o/ aaa 43-03.2022

1. Părțile contractului
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modi ările si completările ulterioare, a

Hotărării 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 ȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Sos.

Bucureşti — Ploieşti, Nr. 8B, Sector 1, Telefon: 021/224.67.89, Cod fiscal: 14008314, Cont:

RO69TREZ24G675000201200X, deschis la Trezoreria Statului — Sector1, legal reprezentata de catre Doamna

Corina Simona BEGA — Director General n calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

12. SC FIRST WIDE WEB SRL, cu sediul în Judet: Ilfov, Localitate: Domnesti, strada: Alexandru loan Cuza

nr.137, camera 3, inregistrata la Registrul Comerțului subnr. 123 /5009 /2016, cod unic de identificare fiscala

36846648, cont RO77TREZ4215069XXX013167 dechis la Trezoreria Ilfov, reprezentata prin dl Costel MATEI,

avand functia de Admi rator, denumita în continuare Prestator, pe de alta parte,

1. Definiţii
In prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:

a. contract - reprezintă prezenta convenţie;

b. achizitor şi prestator - părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

e. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

d. servicii auxiliare de achizitii publice- activități a căror prestare fac obiect al contractului:

e. forța majoră- un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora,

lă executarea şi,care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposi respectiv,

cendii, inundații sau oriceîndeplinirea contractului: sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluț

alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci

enunciativă. Nueste considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de maisus care, fără a crea o
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imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți:

fa zi calendaristică; an - 365 dezile.

3 Interpretare
In prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular voi clude formade pluralşi
vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principalal contractului
41. Prestatorul se obligă să presteze, la comandascrisă a achizitorului, servicii auxiliare de achiziții pentru
organizarea procedurilor de achizitii, denumite în continuare servicii auxiliare achizitiei, în vederea sprijinirii
activitatii compartimentului intern specializat al achicitorului, in domeniul achizitiilor, precum si pentru
elaborarea documentelor/documentatiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achizitie publica, vizand

toate etapele, de la planificarea/pregatirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire, inclusiv în

raport cu activitatea comisiilor de evaluare sisau solutionarea contestatiilor inaintate la CNSC, cod CPV

79418000-7 - Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor.

42 Modificarea contractului de prestarii servicii se va efectua, în cursul perioadei sale de valabilitate, în

condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adițional la contract.

43 Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate

5.Preţul contractului
S.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor este de 160.000,00 lei

fara TVA ( 800 ore x 200,00 lei firă TVA/oră) la care se adauga TVA de 19%invaloare de 30.400,00 lei. Valoare

totala a contractului 190.400,00 lei 19%TVAinclus. Preţul include toate cheltuielile aferente prestarii serviciilor.

6. Durata contractului

6.1 Prezentul contract este valabil de la data semnarii acestuia de catre ambele parti, pana la 31.12.2022, sau

prestarea unuinr. de 800 ore.

7.Obligaţiile principale ale Prestatorului
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7.1 (1) Prestatorul va da curs solicitarilor prevazute la nivelul comenzilor transmise, astfel:

a). pentru asigurarea suportului de specialitate în elaborarea documentelor necesare pentru demararea/ transmiterea

in SEAP a documentatiei deatribuire si a documentelor suport, emitere puncte de vedere, sau a oricaror altor
solicitari ce vizeaza activitatea compartimentului intern specializat în domeniul achizițiilor din cadrul institutiei,
termenulde raspuns al prestatorului va fi stabilit de comun acord, in functie de gradul de complexitate al acestora;
b). pentru prestarea tuturor celorlalte activitati prevazute la pet 3 din contract, se vor respecta termenele legale

prevazute de le latia în vigoare în materia achizitiilor publice.

72 Prestatorul este direct răspunzător de calitatea şi completitudinea documentelor puse la dispoziție de

autoritatea contractanta, ulterior analizei

73 La solicitarea scrisă a achi: torului, prestatorul vafi responsabil pentru următoarele activități, dupa caz:

> asigurarea suportului de specialitate în elaborarea documentelor necesare pentru transmiterea in SEAP a

documentatiei de atribuiresi a documentelor suport;
> asigurarea suportului de specialitate în elaborarea documentelor necesare pentru formularea

raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite din partea operatorilor economici pana la data depunerii

ofertelor în postarea acestora in SEAP;

> asigurarea suportului de specialitate in elaborarea documentelor necesare pe parcursul procesului de

evaluare;

> asigurarea suportului de specialitate in elaborarea documentelor necesare pentru comisia de evaluare;

> asigurarea suportului de specialitate in elaborarea documentelor necesare in cazul eventualelor

contestatii cu privire la derularea procedurii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

asigurarea suportului de specialitateînelaborarea documentelor necesare aplicarii solutiilor dispuse de

catre CNSCin ceea ce priveste procedura de achizitie publica;

> asistenta in elaborarea si publicarea documentatiei de atribuire in SEAP, a anuntului/ invitatiei de

parti pare (inclusiv verificarea continutului Caietului de sarcini, cu privire la respectarea prevederilor

cadrului legal aplicabil in domeniul achizitiilor publice);

> asistenta in elaborarea documentelor privind gestionarea sesiunilor de clarificari aparute pe perioada de

publicitate a procedurilor de achizitie publice;

v asistenta/ participare in comisiile de evaluare constituite pentru evaluarea ofertelor incarcate în cadrul

procedurilor demarcate, în calitate de expert cooptat;

v asistenta in elaborare documente de evaluare a ofertelor, inclusiv pentru realizarea inscrisurilor comisiei

ind evaluareade evaluare si cele necesare elaborarii raspunsurilor pentru solicitarile de clarificari pri

ofertelor:
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> asistenta in elaborare documente necesare atribuirii i acordurilor-cadru si a contractelor,

inclusiv pentru redactarea raportului de atribuire, a comunicarilor respectiv formalitatilor specifice
atribuirii contractului;

> asistenta in elaborare documente privind conceperea punctelor de vedere aferente eventualelor

contestat ce potaparea pe parcursul derularii procedurilor de achizitie publice;
> asistenta in elaborarea oricaror altor documente ce se impun a fi intocmite pentru parcurgerea etapelor

procesului de achizitie publica;

74 Serviciile ce fac obiectul contractului vor fi asigurate de catre prestator prin punerea la dispozitie a 2(doi)

experti achizitii publice, cu certificari specifice, care vor fi prezenti la sediul autoritatii contractante o data pe

saptamana si/sau ori de cate ori este nevoie, cu solicitare prealabila transmisa cu 24 ore anterior, în intervalul luni-

vineri, intre orele 08“ — 16. Documentele ce contin certificarile specifice ale expertilor se vor constituii anexe la

prezentul contract.

&. Obligațiile principale ale Achizitorului
&.1 Achizitorul se obligă să pună la dispoziția prestatorului, în termen de cel mult 3-5 zile lucrătoare (in func

complexitatea documentelor) dela primirea unei solicitări scrise din parte acestuia, orice facilități, documente,

date, informații etc. care i-arfi necesare prestatorului în vederea prestării serviciilor. Responsabilitatea pentru
etc. necesare în vedereaarea şi obținerea oricăror autoriza plementării serviciilor menționate la

art. 7.3 de maisus esteşi rămâne a achizitorului, care va suporta și toate costurile legale ocazionate de respectivele

demersuri.

82 Achizitorul are obligatia de a receptiona serviciile prestate în conformitate cu prevederile art. 15 al prezentului

contract.

8.3 Pentru serviciile efectuate de prestator, achizitorul va plăti contravaloarea acestora în termen de 30 de zile de la

data realizarii receptiei si verificarilor aferente, in cont de trezorerie, în baza facturii fiscale. Factura va fi însoțită

de pontaj i raportul de activitate al prestatorului(cu mentiunea „acceptanta finala”) de catre persoanele desemnate

de autoritatea contractanta pentru efectuarea receptiei

84 Achi itorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilități şi/sau informații necesare îndeplinirii

contractului

9. Caracterul confidențial al contractului
9.1 O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

a) să facă cunoscut unei terțe persoane informații, date sau documente, rezultate sau obținute în timpul

derulării contractului, acestea fiind considerate confidențiale („Informații Confidențiale”) şi nici după

ității acestuia, în afara persoanelor implicate în îndeplinirea contractului;
27134

expirarea valabil
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b) săutilizeze informațiile, datele sau documentele obţinute sau la care are acces în perioada derulării

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligațiile contractuale. Dezvăluirea oricărei

Informații Confidențiale față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial şi

c) se va extinde numai asupra acelor informații necesare pentru îndeplinirea contractului.

9.2 O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de Informații Confidențiale referitoare

la contract dacă:

a) informația a fost dezvălui după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru

asemenea dezvăluire;

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația la solicitarea instantei de judecata

sau a altor institutii abilitate (politie, parchet, DNA, etc)
9.3 Este în înțelegerea părților că nerespectarea obligaţiei de asigurare a confidentialiătii se va considera cafiind o

încălcare gravă a obligațiilor contractuale de natură să conducă la rezilierea de drept a contractului, fără

intervenția instanței si fără altă formalitate.

9.4 Datele personale ale prestatorului/expertilor sunt păstrate de către achizitor pe întreaga perioadă de executare a

prezentului Contract şi ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea

documentelor.

9.5 Datele cu caracter personal ale prestatorului/expertilor, comunicate în cadrul prezentului Contract, vor fi

prelucrate de către achizitor în scopul executării prezentului contract la care prestatorul este parte contractantă.

Clauze specifice

10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor
10.1 In cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-și îndeplinească obligațiile asumate prin

contract, atunci achizii torul este îndreptățit de a deduce, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,01% pe zi din

or neexecutate, până la executarea efectivă a obligațiilor

10.2 In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul prevazut la art.8.3, atunci acestuia îi revine

obligatia de a plăti, ca penalităti, o sumă echivalentă cu 0,01% din valoarea facturilor neachitate, pe zi de

întarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

103 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil şi

repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de dreptreziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

104 Achizitorul își rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată

prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dăfaliment, cu condiția ca această anulare să nu

prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul
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de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pâni la data denunțării unilaterale

a contractului

10,5. In cazul în care platile nu pot fi efectuate din cauza unor situatii neprevazute în legatura cu contul bancar

si/sau alocarea bugetara, achizitorul nu datoreaza majorari, penalitati sau daune interese prestatorului

11 Ajustarea prețului contractului
11.1 Pe toata perioada de derulare a contractului, pretul este ferm si nu se ajustează.

12 Amendamente
12.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului,prin act adițional

13. Cesiunea
13.1 In prezentul contract este permisa, cu acordul achizitorului, doar cesiunea creantelor nascute din acest

contract, restul obligatiilor ramanand în sarcina partilor contractante, astfel cum au foststipulate si asumate initial.

14. Începere, finalizare, întârzieri
141 (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în concordanta cu prevederile prezentului

contract pet.7 si de a le finaliza in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data primirea

comenzii.

(2) Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul stabilit, acesta are oblieația de a

notifica acest lucru achizitorului în timp util. Modificarea datei/perioadelorde prestare se face cu acordul părților.

prin act adițional

14.2 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în

îndeplinirea contractului dă dreptul achi: torului de a solicita penalități prestatorului conform prevederilor acestui

contract.

15. Receptia serviciilor
15.1 Prestatorul va preda achizitorului toate documentatiile necesare pentru implementarea activitatilor

contractului, aceste documentatii urmand sa fie considerate elemente care asigura transabilitatea serviciilor

prestate, respectiv implementarea cu succes a contractului/contractelor.

15.2 Toate rapoartele/documentatiile vorfi prezentate, in format electronic si în format letric, informatiile fiind

organizateastfel incat sa poata fi identificate cu usurinta. Rapoartele/documentele prezentate în format letric vor
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avea obligatoriu semnatura si stampila (daca este cazul) prestatorului si se vor inregistra la Registratura

achizitorului.

15.3 Prestatorul se obliga sa remedieze orice deficienta sau sa clarifice/includa observatiile/obiectiunile semnalate

de catre achizitor, intr-un termen de cel mult 3(trei) zile lucratoare de la data primirii not carii din partea acestuia

din urma.

15.4 In sensul celor de mai sus, serviciile prestate, precumsidocumentatiile elaborate/predate de catre prestator

vor face obiectul procesului de receptie (acceptanta finala) de catre persoanele desemnate de autoritatea

contractanta,

15.5 Raportul/rapoartele elaborate de prestator va/vor contine cel putin urmatoarele tipuri de informatii:

data prestatiilor si numarul de ore alocate;

-natura serviciilor care au fost prestate si modalitatea de prestare a acestora;

-rezultatele obtinute.

16. Incetarea Contractului

16.1 Prezentul contract ceteaza de plin drept, fara a maifi necesara intervenția unei instanţe judecatoresti:

a) la expirarea duratei/la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, respectiv prestarea unui nr. de 800 ore;

b) dacă achizitorul face dovada că, prestatorul este angajat sau negociază să se angajeze într-o activitate cu

deosebire de consultant în conflict cu interesele achizitorului;

c) reziliere în situația neîndeplinirii obligațiilor contractuale, dacă partea în culpă nu remediază eventualele

neconformități în termen de cel mult 15 zile de la primirea unei notificări în acest sens din partea celeilalte părți

d) în cazul în care una dintre părți nu îşi respectă obligațiile contractuale asumate prin prezentul contract;

e) una dintre părți cesionează drepturile şi obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte

alpărților:
16.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestari servicii, dupa acordarea unui

preaviz de 15 zile calendaristice prestatorului, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei fomalitati prealabile si

fara a maifi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, în oricare din situatiile urmatoare,

prestatorul nefiind indreptatit sa pretinda nici o suma reprezentand daunesau alte prejudi

contractului:

- prestatorul nu respecta clauzele contractului;
transmise de catre- prestatorul nuse conformeaza intr-o perioada de timp de 15 zile calendaristice notificari

achizitor referitoare la calitatea serviciilor prestate;
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- prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune în legatura cu exercitarea profesiei, printr-o hotarare

judecatoreasca definitiva.

Daca prestatorul isi remediaza neindeplinirea în intervalul de preaviz, incetarea contractului nu se va mai produce.

17.Forța majoră
172 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.3 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe

toată perioada în care aceasta acţionează.

17.4 Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia

drepturile celi se cuveneau părților până la apariția acesteia.

17.5 Partea contractantă car invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod

ie în vederea Iicomplet, producerea acesteia şisă ia orice măsuri careîi stau la dispoz itării consecințelor.

17.6 Dacă forța majoră acţionează sau se estimeazăca va acţiona o perioadă maimare de 15 zile, fiecare parte va

avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să

poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Soluţionarea litigiilor
18.1 Achizitorulşiprestatorul vorface toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe,

orice neințelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să

rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, exceptie facand prevederile art.14, pct.14.2, fiecare poate solicita

ca disputa să se soluţioneze, de către instanțele judecătoreşti din România.

19. Limbacare guvernează contractul

19.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări
20.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şiîn momentul primi

20.2 Comunicările între părțise pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primi

comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului
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21.1 Contractul vafi interpretat conform legilor din România

22. Documentele contractului

-Caietul de sarcini nr. 11306/22.09.2021

-Oferta deliberata in SEAP nr. DA31454089/23.09.2022;

- Documentele privind certfi rile specifice ale expertilor care vor presta serviciile ce fac obiectul prezentului

contract

Părţile au înțeles să încheie pre: ntul contract în 2 (două) exemplare, câte 1 (unu) pentru fiecare parte,

Achizitor, Prestator,

ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI SC FIRST WIDE WEB SRL

ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Director General Administrator,

Corina Simona BEGA

Director Economic

Razvan lonut NITU

p.Sef. Serviciul Achiziţii Publice

Mihai SANDULESCU

Intocmit,
Rodica SIMONESCU

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