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in temeiul Ar:ordului-cadru nr. 237/15.12.2014 s-a incheiat prezentul contract subsecvent de execulie lucriri, intre:

Articol L. Pdrlile
Regia Autonomi de Distributie a Energiei Termrice (RADET) Bucuregti, cu sediul in Bucuregti, Str. Cavafii Vechi nr, 15,

sector 3, telefon/fax 0372.14.8000/02!3.!2.6203, numdr de inmatriculare la Registrul Comerlului J40/!9511991, cod
unic de inregistrare RO 361218, cont RO87 RIICB 0074 0064 2303 0001 BCR Sector 3, reprezentatd prin Valentin
VITALARIU, l'unctia Director General gi Maria l\/ITRAN, funclia Director Economic, in calitate de Achizitor, pe de-o
pa rte,

9i

S.C. AMENAIAREA DOMENIUIUI PUBLIC 9l PRIVAT (A.D.P.P. 4) S.A. cu sediul in Bucuregti, $os Oltenitei, nr. 38A,
Sector 4, telerfon/fax: 02L3.32.1014/0213.32.244'6, numir de inmatriculare J401446312002, cod unic de inregistrare RO

L4665500, cont RO72 BRDE 4415 V156 1520 4410, deschis la BRD Nerceni, reprezentati prin lon Laurentiu FLUERICI,

functia Director General, in calitate de Executanll, pe de altS parte.

Articof 2. Termeni gi definilii
in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a) contract -prezentul contract gi toate anexele sale;

b) Achiziton gi Executant - pirlile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contrac|
c) pretul crcntractului - prelul plStibil Executantului de cdtre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea

integralii gi corespunzitoare a tuturor obligertiilor sale, asumate prin contract;
d) amplasamentul lucririi - locul unde Executantul executi lucrarea;
e) forta majorS - reprezinti o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilS 5i

inevitabili, care se afl6 in afara controlului oricdrei pdrti, care nu se datoreazi gregelii sau vinei acestora, gi care
face imposibili executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei
carantinL., embargou, enumerarea nefiind exhaustivS, ci enuntiativ;. Nu este considerat forli majori un

eveniment asemenea celor de mai sus care, firi a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaliilor uneia din pdrli;

f) zi - zi cal:ndaristici; an - 365 zile.

3. lnterpretare
3.1- in prezerrtul contract, cu exceplia unei prevr:deri contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural

vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 -Termenr)l"zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintS zile calendaristice dacb nu se specifici in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectu I contrsctu lui

Executantul se obligd si execute gi sd finalizeze lucririle de Refacere spatii verzi pe raza sectorului 4 pentru
gos. Oltengiei, nr. 61, bl. G4 gi pos. Olterrfei, nr. 81, b|. 5.

2. - Achizitorul se obligd si plSteasci Executarttului pretul convenit pentru indeplinirea contractului subsecvent de

lie lucriri de Refacere spatii verzi pe raza sectorului 4 pentru locajiile: gos. Oltenliei, nr. 51, bl. G4 gi gos.

nr. El, bl. 5.

5. Prelul contractului
.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucririlor Executantului de
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8. Docu mente le contractu lui
.1 Natura gi 'volumul lucririlor sunt precizate in anexele la prezentul contract.

.2 (1) Sunt anexate 9i fac parte din prezentul contract urm|toarele documente:

) devizul lucririi;
) acte adililonale, dac5 este cazul;

alte anexe la contract (daci este cazul).

2) in cazul in care, pe parcursul indeplinirii crlntractului, se constati faptul ci anumite elemente ale propunerii

irr documentalia descriptiv6, prevaleazd prevederile documentaJieisunt inferioare cerintelor previzute
ptive.

9. Standarde
- Executantul garanteazd c6, la data receptiei finale, lucrarea de Refacere spatii verzi pe raza sectorului 4 pentru

nr. 81, bl. 5, va avea calitatatea declarati de citre acesta in: gos. Oltenliei, nr. 61, bl. G4 gi gos. Oltenfei,
tract, in conformitate cu documentatia descriptivi.

Executantul are obligalia de a respecta normele specifice cu privire la asigurarea securititii, sinititii in munci,
anexele la prezentul contract, precum gizarea pentru situalii de urgenlb 5i protecl;ie a mediului previzute in

alte prevederi legale in vigoare referitoare la acestea.

10. Protectia patrimoniului cu ltu ral national
10.1, - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic

relaliile dintre pir1i, ca fiind proprietatea absolutd aperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in

10.2 - Executantul are obligalia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte persoane

nu indepirrteze sau s5 deterioreze obiectele previzute la art. 10.1, iar imediat dupd descoperirea 9i inainte de

pirtarea lor, de a ingtiinla Achizitorul despre aceasti descoperire gi de a indeplini dispoziliile prrimite de la

privind indepirtarea acestora. Daci din cauza unor astfel de dispozitii Executantul suferd int6rzieri 5i/sau
suplimentare, atunci, prin consultare, pirtile vor stabili:

) orice prelungire a duratei de executie la care Executantul are dreptul;

) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la pretul contractului.
.3 - Achizitorul are obligalia, de indatd ce a luiat la cunogtinti despre descoperirea obiectelor prev6zutt-' la art. 10.1,

a ingtiinta in acest sens organele de politie gi comisia monumentelor istorice.

t1-. O hl ig alii le Executa ntu I u i
1.1 - Executantul se obligi si execute gi sd finalizeze lucririle de Refacere spatii verzi pe raza sectorului 4

locafiile: gos. Oltenfiei, nr. 51, bl. G4 gi 9os. Oltenfei, nr. 81, bl. 6, in conformitate cu obligatiile asumate prin

ezentul contract.
1.2 Executantul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forla de munci, materialele, instalatiile,

ipamenteile Si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de gi pentru contract, in mdsura

care necesitatea asigurdrii acestora este previ:rutd in contract sau se poate deducein mod rezonabil dinr contract.
1.3. - Executantul are obligalia de a pune la dispozilia Achizitorului, desenele, calculele, verificirile calcr"tlelor gi orice

documente pe care Executantul trebuie sd le intocmeasci sau care sunt cerute de Achizitor.

t.4 - (!l Executantul are obligalia de a respecta gi executa dispozitiile Achizitorului referitoare la lucrare coroborat cu

ocumentalia descriptiv5. in cazul in care Executantul consideri cI dispoziliile Achizitorului sunt nejustificate sau

noportune, acesta are dreptul de a ridica obiecl;ii, in scris, firi ca obiectiile respective sd il absolve de obligatia de a
xecuta dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

)in cazulin care respectarea 5iexecutarea dispoziliilor prevdzute la alin. (1)determinS dificultitiin
eculie care genereazi costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Achizitorului.

1.5 - (1) Exercutantul este responsabil de trasarera corecti a lucririlor fali de reperele date de Achizitor, precum gi de

izarea tuturor echipamentelor, instrumelrtelor, dispozitivelor gi resurselor umane necesare ?ndeplinirii
ponsabi litiitii respective.

2) in cazul in care, pe parcursul execuliei lucririlor, survine o eroare in pozilia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul
icbrei pirti a lucririlor, Executantul are obligalia de a rectifica eroarea constatatS, pe cheltuiala sa, cu exceplia

ituatiei in cerre eroarea respectivi este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cdtre proiectant. Pentru

ificarea trersirii de cdtre proiectant, Executantul are obligatia de a proteja Si pSstra cu griji
alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

1.6 - Pe parcursul executiei lucrdrilor Executantul are obligatia:

) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a c5ror prezenti pe gan

gantierul (at6t timp cat acesta este sub controlul siu) gi lucrdrile (atat timp cAt aces

cdtre Achrizitor) in starea de ordine necesard evitirii oricdrui pericol pentru respectivele

de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie, ingridire,
scopul protejSrii lucririlor sau al asiguririi confortului riveranilor;
de a lua toate mdsurile rezonabile necesar€r pentru a proteja mediul pe gi in afara

orice pagubd sau neajuns provocate persoarrelor, proprietdlilor publice sau altora, rezultate din

sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
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i-1.7 - Executantul este responsabil pentru menlinerea in buni stare a lucrdrilor executate de la data inceperii

ucrdrilor pdnri la data semnirii procesului-verbal de receptie a acestora.

L1.8 - (1) Per parcursul execuliei lucririlor gi garanliei lucrdrilor, Executantul are obligatia, in misura permisi de

respectarea prevederilor contractului, de a nu stlinjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) ciile de ilcces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi ciilor publice sau private care deservesc proprietSlile aflate

in posesia Achizitorului sau a oricirei alte perrsoane.

L1.9 - Executantul are obligatia de a utiliza in rnod rezonabil drumurile gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea

acestora.
11.10 - (1) Pe parcursul executiei lucririi, Executantul are obligatia:
a) de a evita, pe cdt posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;

b) de a depo:rita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna 9i indepdrta de pe gantier dbr6miturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel, care nu mai sunt

necesare.
(2) Executantul are dreptul de a

echipamente, instalatii sau lucrSri

reline pe gantier, p6nd la sf6rgitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligaliilor sale in perioada de

ran!ie.

t2. O, b I igqti i le Achizito ru I u i
t2.t - Achizitorul se obligi si plSteasci Executantului pretul convenit pentru executia gi finalizarea lucririlor de

Refacere spalii verzi pe raza sectorului 4 pentru locatiile 9os. Oltengiei, nr.6L, bl. G4 gi $os. Oltentei, nr. 81, bl. 6.

t2.2 - La inceperea lucrdrilor Achizitorul are obligalia de a obline toate autorizaliile Si avizele necesare executiei

lucririlor.
12.3 - Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilia Executantului, firi plati, amplasamentul lucririi, Iiber de orice

sarcinS.

!2.4 - Achiziitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oriciror alte informatii furnizate
Executantuluri.

t3. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligdgiilor
13.1 - in cazul in care, din vina sa exclusiv6, Executantul nu igi indeplinegte obligaliile asumate prin contract, atunci

este indreptSlit de a deduce din prelul contractului, ca dobdndi penalizatoare, o sumd echivalenti cu

,O3% pe zi din valoarea lucrdrilor, p6ni la indeplinirea efectivi a obligatiilor.
L3.2 -in cazulin careAchizitorul nu onoreazS facturile p6ni la data scadent5, atunci acesta are obligalia de a pldti, ca

penalizatoare, o sumi echivalenti cu0,O3Yo pe zi din plata neefectuatS.

Clouze specifice
L4. Guranlia de bund execulie a contractului

.1 - Execullantul nu are obligatia de a constitui garantia de buni executie pentru prezentul contract subsecvent de
lucriiri.

2 - Garantia lucririlor este distinctd de garantia de buni executie a contractului.

L5. inceperea gi execulia luudrilor
5.1 - Executiantul are obligalia de a incepe lucrdrile ?n maxim 48 de ore de la primirea solicitSrii de refacere a spatiilor
erzi indicate in obiectul contractului.

Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfigurarea executiei lucririlor gi de a stabili conformitatea lor cu

rlin anexele la contract. Pirtile contractante au obligalia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
lor lor atestali profesional pentru a(:est scop.

5.3 - (1) Materialele trebuie sd fie de calitatea prev5zuti in documentatia descriptiv5.

) Executantul are obligatia de a asigura instrunrentele, utilajele gi materialele necesare pentru verificarea, misurarea
i testarea luc;ririlor.

16, inlidrzierea gi sistarea lucrdrilor
.1 - (1) in cazul in care existi un motiv de lintirziere care nu se datoreazi Executantului

rea contractului de cdtre acesta (sistare ceruti de PMB, condilii atmosferice
iei, lipsa alocdrii sursei financiare de citre ordonatorul principal de credite f^^tdL

tul prezr:ntului contract se suspendS, urm6nd ca lucrdrile s5 fie reluate dupb ince
uspendare.
2) in cazurile in care execulia lucririlor se susperrdS, pe cale de consecin!5 gi termenul

spendat p6rn5 la reluarea lucririlor de citre Exercutant.

) Suspendarea executiei lucririlor se va realiza numai in baza ordinului de sistare emis

tiei lucriSrilor se va realiza numai in baza ordinului de reatacare a lucririlor emis de c5t

ile inainte de,inceperea efectivd a lucririlor.

pnn
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16.2 in cazul in care, in perioada de suspendare a execuliei lucririlor este necesar s5 se acorde cheltuieli pentru

ea lucrdrilor, atunci, termenul de execulie a contractului nu se suspendS, prelungirea termenului contractual

z6ndu-se pe baza unui act aditional incheiat intre pdrti.

17. Finalizareo lucrdrilor
t7.t - Lucririle de Refacere spalii verzi pe rar:a sectorului 4 pentru locatiile: 9os. Oltenfiei, nr.6L, bl. G4 9i 9os.

nr. 81, b1.5, trebuie finalizatin termen de 10 zile, termen care se calculeazi de la data inceperii lucririlor.

17.2 - La finalizarea lucririlor - Comisia de recerplie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin

prervederilor acestuia cu documentalia de execulie 9i cu documentatia descriptivS. in funclie de constatirile

ficute, Achizlitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

t8. Perioado de garanlie acordatd luc4drilor
18.1 - Perioarda de garanlie decurge de la data recepliei la terminarea lucrbrilor gi p6ni la receptia final5 9i va fi

stabilite la 1 luni - p6na la iegirea in vegetalie a gazonului.

18.2 - (7) in perioada de garan!ie, Executantul are obligalia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a executa toate

lucririle de rr:mediere a ciror cauzd este nerespectarea documentatiei descriptive.
(2) Executanltul are obligalia de a executa toate activitSlile previzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazulin care

ele sunt necesare datoriti utilizirii de materiale, de instalalii sau a unei manopere neconforme cu prevederile

contractului;
(3) in cazul 'in care defecliunile nu se datoreazd Executantului, lucririle fiind executate de cdtre acesta conform

prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi plitit ca lucriri suplimentare.

Articof t9. Modalitdli de platd
19.1 - Achizitorul are obligalia de a efectua plata citre Executant in termen de maxim 30 zile de la primirea facturii,

dupi caz, in condiliile in care fondurile sunt asigurate de ordonatorul principal de credite.

19.2 Dacd Achizitorul nu onoreazi facturilein termen de 30 zile de la data scadentS, Executantul are dreptul de a sista

executarea lucririlor. lmediat ce Achizitorul onoreazd factura, Executantul va relua executarea lucririlor in cel mai

scurt timp porsibil.

19.3 - Executantul are obligalia de a emite factura numai dupi intrarea in vigoare a contractului, comandS, finalizarea

irii lucririlor gi incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucririi.
19.4 Receplia va fi efectuati in maxim 2 (doui) zile de la finalizarea lucririlor de citre reprezentantii Achizitorului gi ai

Executantuluri, care vor consemna in procesul verbal stadiul real al lucrdrilor executate in vederea facturSrii.

20. As;igurdri
izitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii pl;tibile prin lege, in privinta sau ca

urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu exceptia unui

sau prejudiciu rezult6nd din vina Achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

21. Cesiunea
ntr-un contract de achizilie publici este pernrisi doar cesiunea creantelor niscute din acel contrac! obligaliile

scute rdm6rn in sarcina pirlilor contractante, astfel cum au fost stipulate 9i asumate initial.

22. Amendamente
Srtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului,
in act adilional, numaiin cazulaparitiei unor circumstante care lezeazl interesele comerciale legitime ale acestora gi

e nu au purtut fi previzute la data incheierii contractului,

23. inceto rea contractului
.1 - Contractul inceteazS, de drept, prin executare, acordul de voinld al pirtilor, expirarea termenului, forld majori
u imposibilitate fortuiti de executare, precum qi din orice alte cauze previzute de lege.

3.2 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pirti, in mod culpabil, di dreptul
lezate cle a de a cere rezilierea contractuluigi de a pretinde plata de daune-interese prin

n preaviz de 5 zile. Rezilierea devine operationa 5 de la data confirmdrii de primire a a

3.3 - Achizitorul igi rezervi dreptul de a denunJa unilateral contractul, printl esati
fdrd nici o compensatie, dacd acesta din urmS dd faliment, cu c sa nu

icieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru Executant. In tul
a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indepliniti p6 a

.4 - Achizitorul isi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul de lucriri in a

circumstante care nu au putut fi previzute la data ?ncheierii contractului gi care zelor

ntractuale i'n asa misurd inc6t indeplinirea contractului respectiv ar fi contrarE interesului
.5 in cazul previzut la art. 23.4, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea

n contract indepliniti p6nd la data denuntdrii unilaterale a contractului.

rflcare scnsa, cuqa-
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24. Foryd majord
- Forla nrajori este constatati de o autoritaite competentd.

.2 - Forla majord exonereazi pirlile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe

perioada in care aceasta actioneazd.

-indeplinirea contractuluiva fisuspendati 1in perioada de acliune a fortei majore, dar farS a prejudicia drepturile

se cuveneau pirlilor pAni la aparitia acesteiia.

Partea contractantd care invoci forla majord are obligalia de a notifica celeilalte pirti, imediat gi in mod

producerea acesteia gi si ia orice misuri careii stau la dispozitiein vederea limitirii consecintelor.

.t5 - Partea contractantb care invocd forla majorS are obligatia de a notifica celeilalte pdrti incetarea cauzei acesteia

aximum 15 zile de la incetare.
- Dacd forla majori aclioneazi sau se estimeazi cd va acliona o perioadi mai mare de 6 luni, fiecare parte va

Na dreptul sE notifice celeilalte pdrli incetarea de drept a prezentului contract, fdri ca vreuna

pdrli si poate pretinde celeilalte daune-interrese.

25. Soluliona re a litig i i lor
25.]1 - Achizitorul gi Executantul vor depune toatte eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilS, prin tratative directe,

ipe neinlelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leg6turi cu indeplinirea contractului.

5,;2 - Dac|, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul gi Executantul nu reuSesc sd rezolve in mod

I o divergentd contractualS survenitS, {'iecare parte poate solicita ca disputa s5 se solulioneze de cdtre

nlele judecdtoregti competente in a cdrei razd se aflS sediul autoritetii contractante.

26. Limba cdre guverneazd contractul
care guverneazi contractul este limba rom6n5.

27. Comunicdri
27;L - (!) Orice comunicare intre pir!i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie transmisb in scris.

2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii c6t 5i in momentul primirii.

7r2 - ComunicSrile intre p5rti se pot face gi prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmirii in scris

primirii comunicdrii.

28. Legeo aplicabild contractului
va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

Pirlite au inletes sE incheie 
"r, 

.18.r.05.rIP.!P. prezentul contract in doui exemplare, unul pentru

gi unul pentru Executant.

HrzrToR, ECUTANT,

AMENAJAREA DOMENIULUI

sr PRTVAT 4 S.A.

GENERAL,

Director Gen al Adjunct, DIRECTOR GEN

Daniel ALE DRU Ing. Marian

ector Dire LITATE,

rria MITRA

Director $rec1i; Juridici
girer:upSEre freanle,*iWq

Direclia Comerciali,
cian Constantin COVRIG

R SERVICIUL PLAN IFICARE ACTI

BUCURESTI

a.1|...r,ifu..N.n

R.A.D.E.T. zuCURE$TI
rEilT PEilTRU COI{IROL FII{AI{CIAR

ffitr

SERVICIUL
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SERVICIUL PLANI ATE,

1 la contractu r su bsecvent nr. 12 .......1.U.\......./....1.'f-, 0.n 2Olg

Cantititi, preturi unitare givaloare totald

ITOR,

BUCURESTI

aria MITRAI\

irector Directia Comerciald,

ucian Constantin COVRlt,

EXECUTANT,

S.C. AMENAJAREA DOM ENIULUI

PUBLTC $r PRTVAT 4 S.A.

DIRECTOR GENERAL,

ABILITATE,

FTCARE ACI|VTT

UJrl
R.A.D,E.T. SUCURE$TI

vlzAT pEilTRu C0NTRoL fl ilAt{CtAR pREtlE}tTW

of-*nJr* .t0..1,9
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