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Serviciul Achizitii Publice

CONTRACT DE LUCRARI
Nr. 6063 data 31.05. RO,

1. PĂRȚILE CONTRACTULUI
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 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 lucrari, intre :

LI.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:

RO7ITREZ7015006XXX005079, deschis la Trezoreria Statului — Sector ], reprezentata de catre

Doamna Roxana Cristina BALCU — Director General, in calitate de Achizitor, pe de o parte.

și

1.2.CHINOX CONSULTING SRL,cu sediul în Comuna Stefanestii de Jos, Sat Stefanestii de los.
Str.Soarelui, Nr.17, Vila N7B-001, Parter, Judetul Ilfov, email: chinoxconsulting2012Gemail.com.

1el:0724.127.555,—Nr.Inreg.Reg.Com:  J23/2542/2015, CUL RO 30977733,|,Cont:

ROI2TREZ421530101004862X, deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentata de catre Domnul Sever-

Olimpiu MACARESCU- Administrator. în calitate de Executant, pe de altă parte.

2. DEFINIȚII
2.1 În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretați astfel:

contract - prezentul contractşi toate anexele sale;

achizitor şi executant- părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

forta majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut

împrevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greşelii

sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
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considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe

naturale, restricții apărute ca urmare a unci carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci

enunțiativă. 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 părţi;
zi -zi calendaristică:

an - 365 dezile.

3. INTERPRETARE

3.1.În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolounde acest lucru este permis de context

3.2.Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
moddiferit.

4. OBIECTUL ȘI PREŢUL CONTRACTULUI
4.1 Executantul se obligă să execute Lucrari de reparatii la echipamentele hidromecanice ale

descarcatorului principal al barajului Mogosoaia, în conformitate cu Caietul de sarcini

nr.5799/26.05.2022, Oferta tehnica si Devizul-oferta inregistrate sub nr.5516/20.05.2022 si oferta

acceptata din SEAP nr. DA 30700068, documente ale prezentului contract.
4.2 Preţul convenit pentru executarea Lucrarilor de reparatii la echipamentele hidromecanice ale

descarcatorului principal al barajului Mogosoaia, plătibil executantului de către achizitor, este de

144.768,04 lei fara TVA, respectiv 172.273,97 lei cu TVA19% inclus.

$. DURATA CONTRACTULUI
S.1.Durata prezentului contract este de la data semnarii si pana data de 09.09.2022.

6.EXECUTAREA CONTRACULUI
6.1.Executarea contractului începe după semnarea acestuia, dar nu mai înainte de constituirea garanţiei de

bună execuţie, respectiv în maxim 5 zile lucratoare de la semnarea prezentului contract de catre ambele

parti.
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7. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE EXECUTANTULUI

7.l.Executantul se obligă să execute Lucrari de reparatii la echipamentele hidromecanice ale

descarcatorului principal al barajului Mogosoaia, in conformitate cu Caietul de sarcini

nr.5799/26.05.2022, Oferta tehnica si Devizul-oferta inregistrate sub nr.5516/20.05.2022 si oferta

acceptata din SEAP nr. DA 30700068, documente ale prezentului contract

7.2. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror daune-interese, costuri, taxe şi

cheltuieli de orice natură, aferente, cu exceptia situatiei în care o astfel de incalcare rezulta din

respectarea solicitarii Achizitorului.

7.3.Executantul se obligă să execute Lucrari de reparatii la echipamentele hidromecanice ale

descarcatorului principal al barajului Mogosoaia, sa asigure resursele umane si materiale necesare
executarii acestora.

7.4.Personalul executantului se obliga sa respecte reglementarile si regulamentele interioare ale

achizitorului, pe toata durata prezentei sale in zona/zonele unde sunt instalate echipamentele care fac

obiectul prezentului contract.

7.5.Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia viciile ascunse, cu

atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, în limitele

prevăzute de prezentul contract.

7.6.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor

operațiunilor executate pe șantier precum şi pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea

prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții

7.7.Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor precum
și de utilizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare
îndej i contractului.

7.8 În cazul în care, pe parcursul exec lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau

al r, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, peamentul oricărei părți a lucri

cheltuiala sa.

7:9.Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedicrii viciilor ascunse, executantul are obligația:

î) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe şantier este
autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât
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acestea nu sunt finalizate şi predate către achizitor) în stare de ordine necesară evitării oricărui pericol

pentru respectivele persoane;
îi) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de protecție, îngrădire, când și unde

sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autori competente, în scopul
protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara şantierului şi

pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate

din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

7.10.Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-

interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultate din sau în legătură cu

obligațiile prevăzute in prezentul contract, pentru care responsabilitatea revine executantului.

&. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI
&.1.Achizitorul se obligă să plătească prețul către executant în termenul convenit .

8.2.Achizitorul se obliga să punăla dispoziția executantului documentele şi datele pe care le deține

pentru aducerea la indeplinire a obiectului prezentului contract.
8.3.Achizitorul se obligă să plătească prețul Lucrarilor de reparatii la echipamentele hidromecanice
ale descarcatorului principal al barajului Mogosoaia, către executant în termenul de 30 de zile de la

data Procesului Verbal de receptie a lucrarilor. insotit de Situatia de lucrarisi factura. Se vor deconta doar

lucrarile real executate, in baza situatiei de lucrari intocmita de catre executant si aprobata de catre

reprezentatul/reprezentantii achizitorului. Achizitorul nu accepta situatii partiale de lucrari

9.PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

9.1.Perioada de garanție a lucrarilor este de 24 lunisiincepe sa curga de la data recepției la terminarea

lucrărilor pânăla recepţia finală.

92.()În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a

executa toate lucrările de modificare şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este

nerespectarea clauzelor contractuale.

(2)Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie,

în cazul în care ele sunt necesare datorită:
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au a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; saule materiale, de instalaț

îi) neglijenței sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite

care îi revin în baza contractului.

9.3.În cazul în care executantul nu execută lucrările, achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească
alte persoane caresă le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vorfi recuperate de către achizitor de

la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia .

10.GARANŢIA DE BUNĂ EXECUȚIE A CONTRACTULUI

10.1.(1)Garanţia de bună execuţie a contractului este de 5% din valoarea totală, fără TVA a contractului,

în cuantum de 7.238,40 lei, valabilă pentru toată durata contractului.

in termen de maxim5zile lucrătoareExecutantul se obligă să constituie garanția de bună execuții

de la semnarea contractului.

(2)Garanţia de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis în

condiţiile legii. astfel

a) scrisoare de garanție emisă deoinstituţie de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanții emisă:

— fie de o societate de asigurări care deţine autorizație de funcționare emisă în România sau într-

un alt stat

membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de

Supraveghere

Financiară, după caz;

— fie de o so tate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de

către

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiționat,

respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei

garantate.
Garanţia de bună execuție se poate constitui şi prin rețineri succesive din sumele datorate pentru

facturi parțiale. In acest caz, Executantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Achizitorului. la
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unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent

în
administrarea acestuia. Suma

țială care se depune de către Executant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică

de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică, fără TVA.

10.2.Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, în limita prejudiciului

creat, dacă Executantul nu îşi îndeplineste sau iși îndeplineşte necorespunzător obligațiile asumate prin

prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanţiei de bună execuție, Achizitorul are

obligația de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi

garanția în cauză raportat la restul rămas de executat

10.3. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, la solicitarea scrisa a Executantului,

după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la

i ascunseterminarea lucrărilor, dacă nua ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vii

este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza

procesului-verbal de recepție finală aprobat fara obiectii.

10.4.Garantia lucrarii este disti cta de garantia de bunaexecutie a contractului.

M.RECEPTIA SI FINALIZAREA LUCRARILOR
11.1 Aspecte generale
11.1.1.Lucrărilor trebuie finalizate în termenul convenit, termen care se calculează de la data constituirii

de buna executie.garanti

11.1.2.La terminarea lucrărilor executantul are oblii i situatia delucrari, de a transmite

rului convocarea comiachizitorului certificatul de garantie a lucrarii side a solicita acl

receptie.

11.2 Efectuarea recepți

(1) Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, conform prevederilor H.G. nr.273/1994 privind

aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu

modificările și completările ulterioare.

(2) Recepția lucrarilor se efectucază de către achizitor şi se realizează în două etape:
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a) recepţia la terminarea lucrărilor-ctapa l:

b) recepţia finală, la expirarea perioadei de garanție.

11.2.1.Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor (etapa I)

11.2.1.1.In vederea efectuarii Recepției la terminarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract, la

solicitarea în scris a executantului, achizitorul are obligația de a convoca comisia de recepție cu

respectarea regulamentului sus menționat si a prevederilor legale în vigoare, cu precizarea ca în termen
de 5 zile de la primirea solicitarii mai sus prevăzute să desemneze membrii comi de recepție la

terminarea lucrărilor, să stabilească data, ora și locul la care se întruneşte și îşi începe activitatea aceasta.

În funcție de constatările făcute aceasta poate decide aprobarea, respingerea sau suspendarea procesului
de recepție la terminarea lucrărilor. În cazul suspendării, termenul de remediere este stabilit de comisia
de recepție la terminarea lucrărilor împreună cu executantul şi nu poate depăşi 90 de zile de la data

încheierii procesului-verbal de suspendare. În cazul în care executantul nu remediază aspectele

menționateîn termenul de remediere, achizitorul îl va somaîn acest sens, iar dacă executantul nu dă curs

somației, acesta este în drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpă şi să

pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide

admiterea/respingerea recepției la terminarea lucrărilor ținând cont de prevederile regulamentului. În

conformitate cu decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, achizitorul aprobă, în termen de 3

zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției şi semnează procesul-

verbal la terminarea lucrărilor. Data finalizării recepției la terminarea lucrărilor este data semnării de

către achizitor a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

După încheierea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, achizitorul nu poate emite alte

solicitări de remediere delucrări, penalizări, diminuări de valori și altele asemenea decât cele consemnate

în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
11.2.2.Efectuarea Recepției final, la expirarea perioadeide garantie (etapa a Îl -a)

ind data de începere a recepției finale.11.2.2.1.Recepția finală este organizată de achizitor, acesta sta

maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție a lucrarilor.

La recepție participă comisia de receptie din care fac parte reprezentantul/reprezentatii achizitorului și

reprezentanții executantului .
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Comisia de recepție finală poate decide suspendarea procesului de recepție finală dacă descoperă apariția,
în perioada de garanție, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare, care

potfi înlăturate sau poate decide admiterea sau respingerea receptiei. În cazul în care executantul nu

remediază viciile descoperite în termenul de remediere, achizitorul îl va soma în acest sens, iar dacă

executantul nu dă curs somației, achizitorul este în drept să execute remedicrile pe cheltuiala și riscul

culpă şi să pretindă plata prejudiciului produs. potrivit legii. Comisia de recepție poate

cere, pe cheltuiala executantului, în cazul apariției unor vicii efectuarea de încercari și expertize.

Procesul-verbal de recepţie finală se comunică de către achizitor, în termen de 5 zile de la data finalizării

recepției către executant.

Data recepție finale este data notificării de către achizitor a hotărârii sale.

12. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
12.1 n cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul întârzie să-şi îndeplinească obligațiile asumate

prin prezentul contract, acesta are obligația de a plăti ca penalități o sumă echivalentă cu 0.01 % din

valoarea etapei intarziate, pentru fiecare zi de întârziere, pâna la indeplinirea obligatiilor.
12.2.În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligațiile în termen de 30 de zile de la expirarea

perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o

cotă procentuală 0,01% din plata neefectuată.

13. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

13.1.Executantul are obligația de a îndeplini contractul în perioada înscrisă.

14. ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

14.1.Prezentul contract încetează, următoarele cazuri:

a.prin acordul ambelor părți:
b.la data stabilită prin prezentul contract:

G.în cazul neexecutării obligațiilor așa cum au fost prevăzute în prezentul contract;

d.în cazul apariției unui caz fortuit sau de forță majoră care fac imposibilă aducerea la îndeplinire a

prezentului contract;

en cazul falimentului /desființării uneia sau ambelor păi
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14.2. Părţile sunt îndreptățite să procedeze la rezilierea contractului în următoarele uații:

a.neexecutarea de către una dintre acesteaa obligaţiilor contractuale;

b.dacă în termen de 30 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.

14.3.Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte

părți. cu cel puțin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

14.4.Rezilierea si incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente

între părțile contractante.

14.5.Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunța în mod unilateral contractul de furnizare în cel mult 15

zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care
conducla modificarea clauzelor contractuale, astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară

interesului pul

Cons

sau datorită rectificării bugetare prin care s-au redus fondurile băneşti alocate de

l general al Municipiului Bucureşti.

15. FORŢA MAJORĂ

15.1.Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

15.2.Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul

contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

15.3 Îndeplinirea contractului vafi suspendată în perioada de acţiune a forței majore, dar fără a prejudicia

drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

15.4.Partea contractantă care invocăforța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în

mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării

consecințelor.

15.5.Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părţi încetarea

cauzei acesteia în maximumSzile de la încetare.

15.6.Dacă forța majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 10 zile, fiecare

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

din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.
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16. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
16.1.Achizitorul şi Executantul au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract

sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de

reprezentanții lor.
16.2.În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor

judecătoreşti competente.

17. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
17.1.Limba care guvernează contractul este limba română.

18. COMUNICĂRI

18.1(1)Ori

transmisă în scris.

comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

(2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, câtşi în momentul primirii.
18.2.Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a

primirii comunicării.

19. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
19.1.Contractul vafi interpretat conform legilor din România.

20.CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER

PERSONAL

20.1.Părţile sunt conștiente de faptul că normele curopene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui

operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeanășioricărei persoane care prelucrează date

cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a selimita
la:capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul

informațiilor personale;
* informarea în caz de breșăde date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim
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de72 ore şi, în cazul Executantului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de

încălcare a securității datelor a ajuns în atenția acestuia;
+ îndepi

679/2016.

a tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cuRegulamentul

20.2. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat,

acesta fiind baza legală a prelucrării. Orice prelucrare suplimentara sau în alt scop, incompatibil cu

scopul initial, va face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De

asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada

corespondentă realizării obiectului principal al contractului
20.3.Datele cu caracter personal schimbate între Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe

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 ceca ce privește 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 autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

* se vor asigura că persoanele care au dreptulsă utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces

numaila datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu potfi 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 și stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau

eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor:

* 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:

* se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală

se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite potfi prelucrate separat.
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21. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

- Caietul de sarcini nr.5799/26.05.2022;

- Oferta tehnica si Devizul-ofert

nr. DA 30700068;

- Garantia de buna executie.

inregistrate sub nr.5516/20.05.2022 si oferta acceptata din SEAP.

Părţile au citit, au înțeles si au încheiat la sediul achizitorului, prezentul contract, în 2(două)

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,o ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI

ȘI AGREMENT BUCUREŞTI CHINOX CONSULTING SRL

Director General, Administrator,
Roxana Cristina B, Sever-Olimpiu MACARESCU

Director Economici<_iRazvan Ionut NITU

ter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 27134
ti — Ploieşti, nr. BB. Sector 1, Bucureşti

a Fiscal; 14008314 www.alpab.ro
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ACT ADITIONAL NR. 1/2022

la

CONTRACTUL DE LUCRARI Nr. 6063/31.05.2022

1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1.ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Sos.

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

BOI rarznos0oocoooss, deschis la Trezoreria Statului — Sector 1, reprezentata de catre Doamna

Corina Simona BEGA — Director General, in calitate de Achizitor, pede o parte,

şi

1.2.CHINOX CONSULTING SRL, cu sediul in Comuna Stefanestii de Jos, Sat Stefanestii de Jos,

Str.Soarelui, Nr.17, Vila N7B-00l, Parter, Judetul llfov, email: chinoxconsulting2012Qemail.com.

tel:0724.127.555,  Nr.Inreg. Reg.Com:  J23/2542/2015, CUI: RO 30977733, Cont:

ROI2TREZ421530101004862X, deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentata de catre Domnul Sever-Olimpiu

MACARESCU- Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte.

În temeiul: Art.221, alin.1, lit. (e) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

- HG 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

Qin contractuluide achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Instructiunea ANAP nr. 1/2021, Sectiunea 6-Alte modificari nesubstantiale. Art.7, alin.(2), lit.g)

Si în conformitate cu:
- Adresa inregistrata la ALPAB sub nr. 9813/16.08.2022;
- Referatul nr. 10042/23.08.2022,

partile convin modificarea Art. 5 alin.5.1 al Contractululuide lucrari nr. 6063/31.05.2022, după cum urmează:

Art.1. Se modifica Art. alin.5.1, si va avea urmatorul continut:
Durata prezentului contract este de la data semnarii si pana la data de 31.12.2022.

Art2. Completarea de catre executant a garantiei de buna executie in corelatie cu perioada de valabilitate a
contractului.

-
Art3. Celelalte clauze contractuale, care nu vin în contradictie cu prevederile prezentului act aditional, rămân

neschimbate.
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Prezentul act aditional a fost încheiat astazi 06.09.2022, într-un numărde 2 (două) exemplare originale, cate
1(unul) pentru fiecare parte

ACHIZITOR, EXECUTANT,
ADMINISTRATIA LACURI, PAR CHINOX CONSULTING S.RL

SI AGREMENT BUCU] ESTI |_
Administrator,

Sever-Olimpiu MACARESCU
Director General,

Corina Simona BE

Director Economic,

on Razvan Ionut NITU

Viza C.F.P.P.,
Sef. Biroul Contabili

Elena DUMITRU £

Avizat pentru legalitate,
Sef Birou Juridie-Kvjdenta Patrimoniului,

Publice,

Mihai SANDULESCU

Intocmit,
Rodica SIMONESCUi
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