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b,Cit5*ii i{i"!-L:!'A REGIA AUTOI{OilA DE D$NIBUNE
A EHERGISI IERTIICE EUCURESNllrlrdre

.0

egia Autonomi de Distributie a Energiei Termice (RADE'r) Bucure$ti, cu sediul in Bucuresti, Str. Cavafii
echi nr. 15, sector 3, telefon/fax o372.74.8o0o/o2r3.72.6203, numdr de inmatriculare la Registrul

e4ului J40l195/1991, cod unic de inregistrare Ro 351218, cont Ro87 RNCB 0074 0054 2303 0001 BCR
r 3, reprezentatS prin valentin vlTALARlu, funclia Director Generalsi Maria MITRAN, funclia Direcror
rmic, in calitate de Achizitor, pe de-o parte,

AMENAJAREA DoMENtutur puBuc gr pRrvAT (A.D.p.p.4) s.A. cu sediut in Bucuresti, sos ottenitei,
38A, sector 4, telefonfax: 02L3.32.101.4/0213.32.2446, numdr de inmatriculare J4o/4463/2oo2, cod

de inregistrare Ro 14565500, cont Ro72 BRDE 441s v156 1520 4410, deschis la BRD Berceni,
zentat; prin lon Laurentiu FLUERlcl, funclia Director General, in calitate de Executant, oe de altd

temeiul Acordului-cadru nr. 237 /L5.L2.2O74 s-a incheiat prezentul contract subsecvent de executie
ucrdri, intre:

t. Pd4ile

rte.

2. Temeni ti definilii
prezentul contract urmEtorii termeni vor fi interpretali astfel:

) contract -prezentul contract Si toate anexele sale;
) Achizitor si Executant - pe4ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contracr:

pretul contractului - prelul pldtibil Executantului de cdtre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald $i corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;
amplasamentul lucrdrii - locul unde Executantul executd lucrarea;
fo4a majori - reprezintd o imprejurare de origine externS, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild $i inevitabilS, care se aflS in afara controlului oricdrei pd(i, care nu se datoreazd gregelii
sau vinei acestora, 5i care face imposibilii executarea Si, respectiv, indeplinirea contractulut; sunr
considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restriclii aperute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci
enunliativS. Nu este considerat fo4d majord un eveniment asemenea celor de maisus care, fdrd a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliga!iilor uneia din pdrli;
zi - zi calendaristicS; an - 365 zile.

3. lnterpretarc
1- in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singula r vor include

a de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
2 - Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd in

diferit.

Clauze obligotorii
4. O b i e ct u I c o n t ro ct u I u i

1- Executantul se obligd sd execute 5i sd finalizeze lucrdrile de Refacere spatii verzi pe raza sectorului 4
locagia: str. BSltita, nr. 3, bl. 819.

Achizitorul se obligi sd plSteascd Executantului prelul convenit pentru indeplinirea contractului
de executie lucrdri de Refacere spatii verzi pe raza sectorului 4 pentru locatia: str. Bdltita, nr.

bl.819.

5. Pt*ul contrudului
- Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pre!ul lucrdrilor executate, pl;tibil

ntului de citre Achizitor, este de 408,67 lei, la care se adaugS T.V.A. in cota legald.
- Pretul contractului este ferm in lei $i nu se ajusteazS.
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Articof 5. Durdtd contrdctului
Durata contractului este de 6 luni de la data intrArii in viRoare.

7 , Valabilitateo controctului
Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii de c;itre p5r1i 5i produce efecte p6nd la incheierea

lucrdrilor ce fac obiectul orezentului contract.rocesului verbal de receptie finald a

8. Docu m e nte I e co nt rd ctu I u i
.1 Natura gi volumul lucrdrilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.

(1) Sunt anexate gi fac parte din prezentul contract urm;toarele oocumente:
devizul lucrdrii;

acte aditionale, dacd este cazul;
alte anexe la contract (dacd este cazul).

2) in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constatS faptul cd anumite elemente ale
nerii tehnice sunt inferioare cerinlelor prevdzute in documentalia descriptivS, prevaleazd prevederile

mentaliei descriptive.

9. Standode
.1- Executantul garanteazd c;, la data recepliei finale, lucrarea de Refacere spagii verzi pe raza sectorului
pentru locatia: str. Biltita, nr.3, bl. B19, va avea calitatatea declaratd de c;tre acesta in contract. in
nformitate cu documentatia descriotivd.

.2 - Executantul are obligalia de a respecta normele specifice cu privire la asigurarea securitdlii, sdndtdtii
I munc6, organizarea pentru situalii de urgenl5 si proteclie a mediului prevdzute in anexele la prezentul
ntract, precum $i orice alte prevederi legale in vigoare referitoare la acestea.

LO, Protectio pdtfimoniului culturdl ndtionol
.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

considerate, in rela!iile dintre pdti, ca fiinddescoperite pe amplasamentul lucr;rii sunt
ea absolutd a Achizitorului.

.2 - Executantul are obliBalia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare atte
ersoane sd nu indep6rteze sau sd deterioreze obiectele prevdzute la art. 10.1, iar imediat dupd
escoperirea $i inainte de indepSrtarea lor, de a instiinla Achizitorul despre aceastd descoperire si de a

ni dispozitiile primite de la Achizitor privind indepdrtarea acestora. Daci din cauza unor astfel de
Executantul suferd int6rzieri $i/sau cheltuieli supdimentare, atunci, prin consultare, pitile vor

biti:
orice prelungire a duratei de execulie la care Executantulare dreptul;
totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.

3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cuno5tinld despre descoperirea obiectelor prevdzute
art. 10.1, de a instiinta in acest sens organele de politie gi comisia monumentelor istorice.

L7. Obl igdti ile Executo ntu lui
1- Executantul se obligd sd execute gi sd finalizeze lucrdrile de Refacere spatii verzi pe raza sectorului 4

locagia: str. Bdltita, nr. 3, bl. 819, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentur contract.
Executantul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura fo4a de muncd, materialele,

laliile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
contract, in mdsura in care necesitatea asigur;rii acestora este prevdzuti in contract sau se ooate

uce in mod rezonabil din contract.
. - Executantul are obligalia de a pune la dispozilia Achizitorului, desenele, calculele, verificirile

$i orice alte documente pe care Executantul trebuie sd le intocmeascd sau care sunt cerute de

.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta ti executa dispoziliile Achizitorului referitoare la rucrare
cu

descriptivd. in cazul in care Executantul considerd cd dispoziliile Achizitorului sunt
justificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obieclii, in scris, fdrd ca obiecliile respective sd il

p
(t in cazulin care respectarea $i executarea dispoziliilor prevdzute la alin. (1) determind dificultdti in

de obligalia de a executa dispozi!iile primite, cu excep!ia cazului in care acestea contravrn
legale.
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11.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect:i a lucr6rilor fa15 de reperele date de Achizitor,
precum ti de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor Si resurselor umane
necesare indeplinirii respo nsa bilitS!ii respective.
(2) in cazul in care, pe parcursul execuliei lucr6rilor, survine o eroare in pozilia, cotele, dimensiunile sau

executie care genereazd costuri suplimentare, atunci ilceste costurl
Achizitorului.

vor fi acoperite pe cheltuiala

aliniamentul oricirei pdrli a lucrdrilor, Executantul are obligalia de a rectifica eroarea constatata, pe
iala sa, cu exceplia

situaliei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de cdtre proiectant.
Pentru verificarea trasdrii de cdtre proiectant, Executantul are obligalia de a proteja 5i pdstra cu grijd toate

le, bornele sau 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 cdror prezentd pe $antier este

autorizatd si de a
ne $antierul (atet timp c6t acesta este sub controlul s5u) 5i lucrdrile (at6t timp c6t acestea nu sunr

lizate de

cdtre Achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii oricdrui pericol pentru respectivele persoane;
de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie, ingridire, alarmd 5i pazd
existente, in scopul protejdrii lucririlor sau al asigurdrii c:onfortului riveranilor;
de a lua toate mdsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara gantierului gi penrru
a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, propriet;lilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alli factori generati de metodele sale de lucru.

.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor executate de la data
perii lucririlor p6nd la data semndrii procesului-verbal de receplie a acestora.

1.8 - (1) Pe parcursul execuliei lucrdrilor $i garantiei lucrdrilor, Executantul are obligatia, in mdsura
ermis; de respectarea prevederilor contractului, de a nu stiinjeni inutil sau in mod abuziv:
) confortul rivera nilor: sau

) cdile de acces, prin folosirea 5i ocuparea drumurilor $i cdilor publice sau private care deservesc
proprietdlile aflate in posesia Achizitorului sau a oricdre alte oersoane.

.9 - Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile $i de a preveni deteriorarea sau
rstrugerea acestora.
1.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrii, Executantul are obligalia:
) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe ganrrer;

)de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalalii, surplus de materiale;
de a aduna 9i indepirta de pe gantier ddrAmdturile, molozul sau lucr6rile provizorii de orice fel, care nu

sunt necesa re.

) Executantul are dreptul de a reline pe Santier, p6ni la sf6r5itul perioadei de garanlie, numai acele
teriale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care i'i sunt necesare in scopul indeplinirii obliga!ii-
sale in perioada de garanlie.

L2. O bl ig dti il e Ach izitoru lui
.1 - Achizitorul se obligd s; pl5teascd Executantului pretul convenit pentru execu!ia gi finalizarea

r de Refacere spatii verzi pe raza sectorului 4 pentru locatia: str. Beltita, nr.3, bl. B19.
.2 - La inceperea lucrdrilor Achizitorul are obligalia de a obline toate autorizatiile gi avizele necesare

lucrdrilor.
- Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilia Executantului, firi plat5, amplasamentul lucririi,
de orice sa rcin5.

.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oriciror alte informalii
rnizate Executantului.

13. Sdncliuni pentru neindeplinireo culpabild o obtigngiilor
.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivS, Executantul nu igi indeplinegte obligaliile asumate prin

atunci Achizitorul este indreptdlit de a deduce din prelul contractului, ca dob6ndd penalizatoare,
iumd echivalentd cu 0,03o/o pe zi din valoarea lucrdrilor, p6ni la indeplinirea efectivd a obligaliilor
.2 - in cazul in care Achizitorul nu onoreazd facturile pand la data scadentd, atunci acesta are obligalia de1,

a , ca dobandd penalizatoare, o sumS echivalenti cu 0,03% pe zi din plata neefectuati.



Clauze speciftice

Articol 14. Garanlia de bund execulie d controctului
L4.1 - Executantul nu are obligalia de a constitui garanlia de bund execulie pentru prezentut contract
subsecvent de execulie lucreri.
L4.2 - Garantia lucrdrilor este distinctd de garantia de bund executie a contractului.

!5. incepereo gi execu o lucrdrilor
15.1 - Executantul are obligalia de a incepe lucrdrile in maxim 48 de ore de la primirea soticitirii de
refacere a spaliilor

ind icate in obiectul contractului.
.2 - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfS5urarea executiei lucririlor $i de a stabili
nformitatea lor cu

le din anexele la contract. P54ile contractante au obligalia de a notifica, in scris, una celeilalte,
entitatea reprezentanlilor lor atestali profesional pentru acest scop.

t5.3 - (1) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzutd in documentalia descriptivd.
2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentere, utirajere $i materiarere necesare pentru

rificarea, mdsurarea Si testarea lucrdrilor.

L6. intdrzierea Ei sistoreo lucrdrilor
6.1- (1) in cazul in care existd un motiv de intarziere care nu se datoreazd Executantului $i nu a survenrt
rin incdlcarea contractului de citre acesta (sistare cerutii de PMB, condilii atmosferice exceptional de

bile execuliei, lipsa alocdrii sursei financiare de cStre ordonatorul principal de credite etc.),
lucrdrilor ce fac obiectul prezentului contract se suspendS, urm6nd ca lucrdrile sJ fie reluate dupd
situatiei care a condus la suspenoare.

) in cazurile in care execulia lucrdrilor se suspendd, pe cale de consecint; gi termenul de execulie a
ctului va fi suspendat p6nd la reluarea lucrdrilor de cdtre Executant.

3) Suspendarea execuliei lucrdrilor se va realiza numai in baza ordinului de sistare emis de citre Achizitor.
uarea executiei lucrdrilor se va realiza numai in baza ordinului de reatacare a lucrdrilor emis de cdtre

, cu cel pulin 5 zile inainte de inceperea efectivd a lucrdrilor.
6.2 in cazul in care, in perioada de suspendare a execuliel lucririlor este necesar sd se acorde cheltuieli

conservarea lucrdrilor, atunci, termenul de execulie a contractului nu se suspendi, prelungirea
ui contractual realizSndu-se pe baza unui act adiliorral incheiat intre pd4i.

17. Findlizdrea lucrdrilor
7.1 - Lucrdrile de Refacere spatii verzi pe raza sectorului 4 pentru locatia: str. Beltita, nr.3, bl.819,

buie finalizat in termen de L0 zile, termen care se calculeazd de la data inceoerii lucrdrilor.
7.2 - La finalizarea lucririlor - Comisia de receplie are obligalia de a constata stadiul indeplinirii
ntractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentalia de execulie $i cu documentatia
scriptivS. in funclie de constatdrile fScute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge

p!ia.

18, Perioado de goranlie acordatd lucrldrilor
.1 - Perioada de garanlie decurge de la data recepliei la terminarea lucrdrilor gi p6nd la receplia finald $i
fi stabilitd la 1 luni - pdna la iegirea in vetetatie a gazonu[ui.
2 - (1) in perioada de garanlie, Executantul are obligalia, in urma dispoziliei date de Achizitor, oe a

toate lucrdrile de remediere a cdror cauzd este nerespectarea documenta!iei descriptive.
) Executantul are obligalia de a executa toate activitilile prevdzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in
ul in care ele sunt necesare datoritd utllizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manooere

nforme cu prevederile contractului;

) in cazul in care defecliunile nu se datoreazd Executantului, lucrdrile fiind executate de cdtre acesta
nform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat $i pldtit ca lucrdri suplimentare.

79. Moddlitdli de plotd
.1 - Achizitorul are obligalia de a efectua plata cdtre Execujlant in termen de maxim 30 zile de la orimirea

, dupd caz, in conditiile in care fondurile sunt asigurate de ordonatorul principal de credite.
.2 Dacd Achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 zile de la data scadentS, Executantul are



dreptul de a sista executarea lucrdrilor. lmediat ce Achizitorul onoreazd factura, Executantut va relua
executarea lucrdrilor in cel mai scurt timp posibil.
19'3 - Executantul are obligalia de a emite factura numai dupi intrarea in vigoare a contractului,
comandd, finalizarea
executdrii lucrdrilor siincheierea procesului verbal de receplie la terminarea lucrdrii.
19.4 Receplia va fi efectuatd in maxim 2 (doud) zile de la finalizarea lucrdriior de cdtre reprezentanlii
Achizitorului $i ai Executantului, care vor consemna in procesul verbal stadiul real al lucrdrilor executate in

a facturdrii.

2O. Asigurdri
nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensalii pldtibile prin lege, in

are a unui accldent sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant, cu
plia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina Achizitorului, a agenlilor sau a angajalilor acestuia.

ZL, Cesiuneo
-un contract de achizitie publicd este permisi doar cesiunea creanlelor n6scute din acel contract;

rdm6n in sarcina pdrlilor contractante, astfel cum au fost stipulate Si asumate inilial.

22. Amendomente
contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstante care lezeazS interesele
le legitime ale acestora Si care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului.

23. incetarea contrcctul ui
'L - contractul inceteaz;, de drept, prin executare, acordul de voinli al pdtilor, expirarea termenului,
ld majord sau imposibilitate fortuiti de executare, precunl $i din orice alte cauze prevdzute de lese.

3.2 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul con lract de cdtre una dintre pi4i, in mod culpabil,
; dreptul pdtii lezate de a de a cere rezilierea contractului gi de a pretinde plata de daune-interese orintr-
notaticare scrisS, cu un preaviz de 5 zile. Rezilierea devine operalionalS de la data confirmdrii de primire a
esteia.

'3 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul, printr-o notificare scrisd adresatd
cutantului, fdrd nici o compensatie, daci acesta din urmd d; faliment, cu conditia ca aceast6 denunlare
nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru Executant. in acest caz,

are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeolinitd
la data denuntdrii unilaterale a contractului.

4 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul de lucrdri in cel mult 30 de zile de la
unor clrcumstanle care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului gi care conduc ra

ificarea clauzelor contractuale in aga mdsurd inc6t indeplinirea contractului respectiv ar fi contrard
teresului public.

.5 in cazul prevdzut la art.23.4, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzetoare
partea din contract indeplinitS p6nd la data denunl6rii unilaterale a contractului.

24. Fo4o majord
.1- Fo4a majori este constatatS de o autoritate competent;.
.2 - Fo4a majord exonereazS pd(ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
ntract, pe toate perioada in care aceasta actioneazd.
.3 - indeplinirea contractului va fi suspendaiS in perioada de acliune a forlei majore, dar fard a prejudicia

ce li se cuveneau pdrlilor p6nd la aparitia acesteia.
Partea contractantd care invocd fo4a majorii are obligalia

complet, producerea acesteia si sd ia orice mdsuri care
de a notifica celeilalte pdrli, imediat Si in
ii stau la dispozitie in vederea limitdrii

ntelor.
.5 - Partea contractanti care invoci fo4a majord are obligalia de a notifica celeilalte pd4i incerarea
uzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
.6 - Dacd fo4a majord aclioneazd sau se estimeazd cd va acliona o perioadd mai mare de 6luni, fiecare
rte va avea dreptul si notifice celeilalte pd4iincetarea de drept a prezentului contract, fi16 ca vreuna

3ubse(vent nr. lD- LuLr;rid. r.t)i.rr <nr,i



din pdrli si poat6 pretinfe celeilalte daune-interese.

Atticol 25. Solutiono rcdllitigiilor
25.1 - Achizitorul $i E+cutantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin

mod amiabil o divergqnld contractualS survenitd, fiecare parte poate solicita ca disputa sd se solulroneze
cetre instantele judecptoregti competente in a cdrei razd se afld sediul autoritdtii contractante.

28. Legeo aplicoblld controctului
:tul va fi interpret4t conform legilor din Rom6nia.

^r n^ l'r
Pd4ile au inlelts sd incheie azi .....%.:..W....!.h..... prezentul contract in doud exemplare, unur

Achizitor Si unul ppntru Executant.

EXECUTANT,

S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC SI

PRIVAT 4 S.A.

DIRECTOR GENERAL,

lon Laurentiu FLU

rr Direclia Comercilld,
constantin covRlGi

Tehnic,

rian Gerard B

Serviciul Contencios, Urmdrire Contracte,

aria MIT

pentru lega

VASILE

Econom ic5,

'F
C,CIR

VASiLE

R IUR1DIC

0D - 1891

17.1 - (1) orice comunicare intre p54i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s; fie
ransmisd in scris.

2) Orice document scris trebuie inresistrat atet in momentul transmitcrii .Ar <i in mnmahr,,t nrihi.iil) orice document scris 
f 
rebuie inregistrat atat in momentul transmiterii c6t gi in momentul primirii.

7.2_ - clmunicirile intrF p54i se pot face gi prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu conditia
lnfirmerii in scris a priniirii comunicdrii.

RAD"E.T.BIEUREN
ccl' 9s|ff,f c0nRq, F[oHn 9lltF

(.e4i1i

i?

tubs.d.ntnr, to-Lu.rrride

c0fl:

Serviciul Tehnico-Admini tiv,



Anexa 1 la contractul su

Cantititi, preluri unitare Si valoare totali

lr,
:rt.

Locatie Descriere lucrare u.M. Cantitate
Pret unitar,

lei
(firiwA)

Pret total,
lei

(firi wA)
1.

Str. Biltita, nr. 3,
bt. 819

Semdnat gazon smp 0,15 961,15 t44,t7
2.

lnlocuire leavd sistem
aspersoare DN 20-DN 32

ml 5,00 22,s0 L72,sO

3.
Inlocuire teavd sistem
aspersoare DN 40-DN 110

ml 5,00 30,40 152,00

TOTAL: 40,8,67

,cHtztToR,
ADET

irector Direqia Comerci
rcian Constantin COVRI(

< r_.\

rector Tehnic,

Jrian Gerard

pentru mbare,
&

gC.

\"\5$\
. oN5[-40

rsile VASILE

co'r6il

EXECUTANT,

S.C. AMENAJAREA DOME

::::::::::::

t5,

\.R. {
Ihs\LE

I t tttotc
- \B9l ^


