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CONTRACT DE SERVICII

Servicii de Supervizare a Proiectarii si Executiei Lucrarilor de
Reabilitare Sistem Rutier si Lucrari Edilitare
Pachet 1 - 41 Strazi in Municipiul Bucuresti

..!.

^ 1. Pdr{ile contractului
ln temeiul Ordonantei de urgenld nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publicd, a
contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile gi
completirile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii,

intre
ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada DomnitaAncuta nr.1, sector 1, tetefon/fax
313.81.70, cod fiscal 4433872, conl trezorerie RO62TREZ7015026XXX000361 deschis la Trezoreria
Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Alina ROMAN, Director Adjunct Niculae
CONSTANTINESCU si DirectorAdjunct Ecaterina LAZAR, in calitate de achizitor, pe de o parte,
si
ASOCIEREA TPF PLANEGE Consultores de Engenharia e Gestao SA - KAppA Architects &
Engineers SRL lider asociere TPF PLANEGE Consultores de Engenharia e Gestao SA cu sediut
central in Portugalia Lisabona 1050 - 138, str.Laura Alves 12-A' , Certiiicat-G
lnmatriculare/lnregistrare :500963363, Conseruatoria do Registro Comercial de Lisboa (Oficiul Registrului
Comercial din Lisabona);
$!tgtl(s-ah. Bucuresti str. Delea Veche Nr.'16-18, Ap. 5, Sector 2, tetefon: 0211322.17.74: lax..
0211322.17.76, numdr de inmatriculare J40t8090t21.07.2009, CUt RO2S7999S8, cont
RO84TRE27025069XXX010751, deschis la Trezoreria Sectorului 2, reprezentatd prin presedinie Jorge
Maurice Banet Nandim de carvalho, in calitate de prestator, pe de altd parte.

2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract -prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor gf presfafor- pd(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentulcontract;
c. prelul contractului - prelul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrali gi corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde prestatorul realizeaza supervizarea lucrarilor;
e.for(a maiord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild gi inevitabild, care se afld in afara controlului oricdrei pi(i, care nu se datoreazd gregelii sau
vinei acestora, gi care face imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt Considerate
asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivS, ci enuntiativd. Nu este
considerat fo(d majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fitrd a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pirli;
f . zi-zi calendaristicd; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu excep(ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinldzile calendaristice dacd nu se specificd in
mod diferit.

CIauze obligatorii

4. Obiectulgi prelul contractului
4.1- Prestatorul se obligd sd realizeze serviciile de,,servicii de Supervizare a proiectarii si Executiei
Lucrarilor de Reabilitare Sistem Rutier si Lucrari Edilitare Pachet 1 - 41 Strazi in Municipiul



Bucuresti", in perioada/perioadele convenite gi in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract, pentru urmatoarele strazi (conform ANEXA).
4'2. - Achizitorul se o_bligd sd pldteasci executantuiui pretul convenit pentru indeplinirea contractului deservicii ,,Servicii de Supervizare a Proiectarii si Executiei Lucrarilor de Reabilitare Sistem Rutier siLucrari Edilitare Pachet 1 - 4l strazi in Municipiul Bucuresti".
4'3' - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului,. respectiv pretul serviciilor prestate, platibilprestatorului de citre achizitor, este de 1.428.982,93 lei, la care se adauga T.V.A. in vatoare Oe
342.955,90 lei.

5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este de 60 de luni, astfel:

- servicii de supervizare a proiectarii si executiei lucrarilor (consultan tal : 12 luni, de la data
semnarii contractului ;

- servicii de supervizare a lucrarilor pe perioada de notificare a defectelor (asistenta
tehnica) : 48 luni;
5'2-Daca la data expirarii duratei contractului prevazuta la art. 5.1, contractul de executie a lucrarii nu aincetat, prezentul contract se va prelungi prin act aditional pana la incetarea contractului de executie.

6. Executarea contractu I u i
6'1- Executarea contractului incepe dupi ce prestatorul face dovada constituirii garantiei de bunaexecutie.

7. Docu mentele contractu I u i
7.1 - Documentele contractului sunt:

. propunerea tehnicd si propunerea financiard
o grafice de prestari servicii
. caietul de sarcini
. alte anexe la contract
. acte aditionale, daca exista

8. Obligatiile principale ale prestatorului
8'1- Prestatorul se obliga sd presteze serviciile la standardele 9i sau performantele prezentate inpropunerea tehnicd, anexi la contract.
8'2 - Prestatorul se obligd sd presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat inpropunerea tehnici.
8.3 - Prestatorul se obliga si despdgubeasci achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamatii gi actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamenteie, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legituri cu produsele achiziiionate;
ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incilcare rezultd din respectarea caietului de sarciniintocmit de cdtre achizitor.

8.4 - Prestatorul se obliga sa emita lunar factura fiscala care va fi insotita de urmatoarele documente:F situatia de plata cuprinzand activitatile derulate in cursul lunii pentru care se solicita plata in
conformitate cu graficul de plati si activitati, anexa la contract;F raport lunar de activitate;

F pontaje cu orele lucrate de personalul prestatorului si calculatia remuneratiilor;) evaluarea prestarilor de servicii raportate procentual cu executia lucrarilor din teren.

9.Obligafiile principale ale achizitorului
9'1 - Achizitorul se oplrOa sd receplioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate in termenul convenit.
9'2 - Achizitorul se obliga sa faca lunar plata serviciilor prestate, in baza facturilor fiscale emise lunar decatre prestator si care vor fi insotite de documentele prevazute la pct. 8.4 din prezentul contract.
9'3 - Achizitorul se obligd sd pldteascd pretul cdtre prestator in termen de 3d de zile de la acceptarea laplata a facturilor emise, conform graficului de plati si dupa inregistrarea acestora la sediul achizitorului.9'4 - Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in iermen-de 2g zile de la expirarea perioadeiprevdzutelconvenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor gi de a beneficia de
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1 O.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor
10.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reugegte sd-gi execute obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitdti, o sumi
echivalenti cu o cotd procentualS de 0.15o/o din pretul contractului pentru fiecare zi de intarziere, pana
la indeplinirea efectiva a obligatiilor"
10.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile lucratoare de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a pldti ca penalitdti o sumd echivalenti cu 0,15o/o din
valoarea facturilor neachitate, pe zi calendaristica de intarziere, dar nu mai mult decat valoarea obligatiei
neonorate.
10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pirti, in mod culpabil
gi repetat, dd dreptul pdrtii lezate de a considera contractul de drept reziliat qi de a pretinde plata de
daune-interese.
10.4 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunta oric6nd la contract, printr-o notificare scrisS, adresatd
prestatorului, fdrd nici o compensatie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu conditia ca aceastd anulare
sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru prestator. in acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinitd
pdni la data denuntdrii unilaterale a contractului.
10.5 - lncetarea contractului

(1) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei/unui
tribunal/instante judecatorestiin cazul in care una dintre parti:

- nu isi presteaza una din obligatiile esentiale din prezentul contract;
- este in stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare

(faliment) inainte de inceperea prestarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul

celeilalte parti;
- isi incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de

catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la incetarea prezentului
contract sau

- in termen de 30 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a
executat ori isi presteaza in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce ii revin.

(2) Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte parti, cu cel mult 30 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca
efectele.

(3) Rezilierea /incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.

(4) Prevederile prezentului articol (respectiv 10.5, incetarea contractului) nu inlatura raspunderea
partii care in mod culpabil a cauzal incetarea contractului.

Clauze specifice

11. Garantia de bund executie a contractului
11.1 - Prestatorul se obligd sd constituie garan{ia de bund executie a contractului, in cuantum de 5% din
pretul acestuia si va fi constituita in lei.

(1)Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din valoarea facturilor
prezentate la plata.

(2) Prestatorul are obliga{ia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autorititii
contractante (conform H.G.nr. 104512011).

(3) Suma initiala pe care o va depune contractantul in contul astfel deschis este de 0,5 o/o din
pretul contractului, lei, fara TVA.

(4) Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest
cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pana la concurenta sumei
stabilite drept garantie de buna executie ;

Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea prestatorr-rlui.

i ; (5) Perioada garantiei se constituie pe toata durata valabilitatii contractului si se restituie astfel:
1i:
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a) 70o/o din valoarea garantiei de bund executie aferenti serviciilor prestate, in termen de 14 zile de
la data receptiei la terminarea lucrarilor, daci nu au fost ridicate pdnd la acea datd pretenlii
asupra ei;

b) 30% din valoarea garanliei de bun5 execulie aferentd serviciilor prestate in cadrul contractului, in
termen de 14 zile de la data receptieifinale.
(6) Perioada de garantie de buna executie pentru serviciul de consultanta este identica cu

perioada de garantie a lucrarilor de executie.
11.2 - Achizitorul se obligd sd elibereze garantia pentru participare 9i sd emitd ordinul de incepere a

contractului numai dupd ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buni executie.
11.3 -Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni execu{ie, in limita prejudiciului
creat, dacd prestatorul nu i9i executd, executd cu intirziere sau executd necorespunzdtor obligatiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie,
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizdnd totodatd obligatiile care nu au
fost respectate.
11.4 - Achizitorul se obligd sd restituie garantia de bund executie in termen de 14 zile de la indeplinirea
obligaliilor asumate, dupa semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor.
11.5 - Garantia tehnicd este distinctd de garantia de bund executie a contractului.

12. Alte responsabilitdti ale prestatorului
12.1 -(1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul 9i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu propunerea sa tehnicd.

(2) Prestatorul se obligd si supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,
materialele, instala{iile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturi provizorie, fie definitivi,
cerute de qi pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de
prestare convenit. Totodatd, este rdspunzdtor atdt de siguranta tuturor operatiunilor gi metodelor de
prestare utilizate, cdt gi de calificarea personaluluifolosit pe toatd durata contractului.
12.3- (1) Pe parcursul derularii contractului, antreprenorul are dreptul de a schimba sau inlocui personalul
nominalizat in oferta depusa. Personalul nou propus trebuie sa intruneasca cel putin nivelul de calificare
prevazut in Fisa de date a achizitiei.

(2) ln cazul in care antreprenorul doreste sa opereze o modificare in conformitate cu alin. (1) al
prezentului articol, acesta are obligatia de a transmite autoritatii contractante o solicitare scrisa in acest
sens, insotita de cv-urile personalului propus si de declaratiile de disponibilitate ale acestora in forma
prevazuta in cadrul Fisei de date a achizitiei.

(3) lntr-un termen care sa nu depaseasca 10 zile de la data primirii solicitarii in conformitate cu
aliniatul 2 al prezentului articol, autoritatea contractanta va transmite antreprenorului acordul sau (total

sau partial) sau refuzul cu privire la personalul astfel propus. Nicio modificare de personal nu va opera in
mod valabil pana la data primirii acordului scris al autoritatii contractante de catre prestator.

13. Alte responsabilititi ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligi sd pund la dispozi{ia prestatorului orice facilitdti gi/sau informatii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnicd gi pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.

14 . Receptie gi verificdri
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din Propunerea tehnici 9i din Caietul de sarcini.
14.2 - Verificirile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sdi imputerniciti pentru acest
scop.

15. incepere, finalizare, intdrzieri, sistare
15.1 (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de
primirea ordinului de incepere a contractului.

(2) in cazul in care prestatorul suferi intdrzieri gi/sau suportd costuri suplimentare, datorate
exclusivitate achizitorului, pirtiile vor stabili de comun acord:

: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 9i

i ; b) totalul cheltuielilor aferente, dacd este cazul, care se vor adduga la pretul contractului.
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15.2(1) Serviciile prestate inbaza contractului sau, daci este cazul, oricare'fazda acestora prevdzutda
fi terminatd intr-o perioadd stabilitd in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit de pa(i,
termen care se calculeazi de la data inceperii prestdrii serviciilor.

(2) in cazul in care:
i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd prestatorului; sau
ii) alte circumstante neobignuite, susceptibile de a surveni altfel dec6t prin ?ncdlcarea contractului
de cdtre prestator, indreptSlesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a

serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, atunci pdrtile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare 9i vor semna un act adilional.

15.3 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd graficul de prestare, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul pirtilor, prin

act aditional.
15.4 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intArziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penalitdti prestatorului.

1 6. Ajustarea pretului contractului
16.1 - Pentru serviciile prestate, pretul nu se ajusteaza.

17. Amendamente
17.1 - Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului.

18. Subcontractanti
18.1 - Prestatorul are obligatia, in cazulin care subcontracteazd pdrti din contract, de a incheia contracte
cu subcontractaniii desemnati, in aceleagi condi{ii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
18.2 -(1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, precum gi contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
18.3 -(1) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor fatd de achizitor de modul in care indeplinegte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fatd de prestator de modul in care igi indeplinegte
partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dac6 acegtia nu igi
indeplinesc partea lor din contract.
18.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului gi va fi notificatd
achizitorului.

19. Cesiunea
19.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligaliile sale asumate prin contract,
firi sd obtinS, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanlia sau orice alte
obligalii asumate prin contract.

20. Forta majori
20.1 - Forta majord este constatatd de o autoritate competentd.
20.2 - Forla majord exonereazd pdrtiile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentuJ

contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd
20.3 - incleplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar f6rd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrtiilor pind la aparilia acesteia.
20.4 - Partea contractantd care invoci forta majord are obligatia de a notifica celeilalte pd(i, imediat gi in
mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozitie in vederea limitdrii
consecintelor.
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20.5 - Daci forta majori aclioneazd sau se estimeazd ca va actiona o perioadd mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pi(i incetarea de plin drept a prezentului contract, fdrd

ca vreuna dintre pdrti sd poati pretindd celeilalte daune-interese.

21 Solufionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul gi prestatorul vor depune toate efofturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd bu indeplinirea
contractului.
21.2 - Daci, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul 9i prestatorul nu reugesc sd

rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de

cdtre instantele judecdtoregti din Romdnia.

22. Limba care guverneazi contractul
22.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romAni.

23. Comunicdri
23.1 -(1) Orice comunicare dintre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cAt 9i in momentul
primirii.
23.2 - Comunicdrile intre pdrti se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmdrii in scris a primirii comunic6rii.

24. Legea aplicabili contractului
24.1 -.C-ontractulva fi interpretat conform legilor din RomAnia^

Partile eu inteles sa incheie prezentul contract in patru (4) exemplare, trei exemplare pentru achizitor si

unul pentru prestator.
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coNTENCIOS,

Claudia Tauzeanu

/av


