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Contract
N...1#.......

de nrestari servicii ./\

din iata . f, 9...t C'*/t, t(
Preumbul

in temeiul OUG nr.3412006 privind atribuirea contractelor de achizilie public6, a contractelor de

concesiune de lucrdri publice qi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatd cu modificdri 9i

completdri prin Legea nr.33712006, s-a incheiat prezentul contract de servicii,

intre

Administratia Strazilor Bucuresti adresa sediu Bucuresti, Str Domnita Ancuta nr 1 sector 1 , telefon

021 315 12 19,fax 02I 313 81 70 cod fiscal 4433872 cont trezorerie RO07TRE224A840303200109X

deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentatd prin Alina ROMAN - Director General, Mirela

Georgeta IONITA - Director General Adjunct Economic in calitate de achizitor, pe o pafie

qi

S.C. CAPED
inmatriculare
Trezoreria Rm
alta parte.

2. DeJini(ii
2.I -In prezentul contract urmdtorii termenr vor
a. contract - reprezintd prezentul contract .

fi interpretali astfel:

b.uchizitor Si prestutor - pdrlile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pregul contructului - prelul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrald qi corespunzdtoarc a tuturor obligaliilor asumate prin contract;

d. servicii - activitAti a cdror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - alte bunuri necesare pe care prestatorul are obligalia de a le indeplini corespunzator

serviciilor prestate;

f . forla majord - un eveniment mai presus de controlul parfilor, care nu se datoreaza gregelii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului qi care face imposibila executarea

qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente'. razboaie, revolulii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urmare a unei carantine,

embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativd. Nu este considerat forld maiord un eveniment

asemenea celor de mai sus care, fdrd a erea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare

executarea obliga{iilor uneia din pdrli;
j. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zlle.

3.Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceplia 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 lazlle reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificS in

mod diferit.

CONSULT S.R.L. adresd sediu Rm Valcea telefon/fax 0350801865 numdr de

138124912006 cod hscal 18505812 cont trezorerie RO06TRE26715069XXX003795,
Valcea, reprezentat prin Valeria TUDORA - Administrator in calitate de prestator, pe de

tt*
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Clauze obligatorii
4, Obiectul principal ul contractului
4.1. Prestatorul se oblig[ sd ofere asistenta tehnica prin ing Valeria fudora nominalizat expert cooptat in
comisia de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii cerere de oferta avand ca obiect "Proiectare si

executie lucrari de consolidare si modernrzare Pod Mihai Bravu" constand rn anahza ofertelor tehnice si

redactarea raportului de evaluare a acestora, redactarea eventualelor solicitarii de clarificari si analiza
raspunsurilor la acestea. sprijin autoritatii contractante pe toata durata de evaluare a ofertelor.
4.2. Achizitorul se obliga sd pldtescd prelul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5 . Pregul contractului
5.1 Valoarea lunard a serviciilor prestate este de 8.288,71 lei, din care TVA I.604,27 lei, echivalentul a

1.860 euro cu TVA , din care TVA 360 euro.
5.2 Prelul total al contractului este de 1,6.577,43lei, din care TVA 3.208,53lei echivalentul a 3.720 euro.

Echivalenta s-a efectuat la cursul BNR pentru ziua de 26.06.2015, respectiv 1 euro : 4,4563\ei.
5.2. Plata contravalorii serviciilor prestare se va face in lei, iar factura va fi insotita de raportul de

activitate al d-nei Valeria Tudora.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este 2 luni de la data semnarii contractului.

7 . Docamentele contractului
7.1 - Documentul contractului : Oferta.

8. Obligugiile principule ale prestatorului
8.1- Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardele stabilite prin HG 92512006 cu completarile
si modificarile ulterioare si OUG 3412006 cu completarile si modificarile ulterioare.
8.2. Programul de lucru va fi stabilit de comun acord cu comisia de evaluare a ofertelor
8.2 - Prestatorul va intocmii un raport al activitatii prestate.

9. Obligagiile principule ale uchizitorului
9.1 - Achizitorul se obligd sd puna la dispozitia prestatorului documentele necesare desfasurarii activitatii.
9.2 - Achizitorul se obligd sd plateascd prelul cdtre prestator in termen de 30 zile de la primirea facturii
emisa de cdtre prestator.

10. Sancgiuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligayiilor
10.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reuqeqte sd-qi execute obligaliile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca penalitali, o sumd
echivalentd cu o cotd procentuall din prelul contractului 0,05lzi de intarziere pana la indeplinirea efectiva
a obligatiilor.
I0.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligalia de a pldti, ca penalit[1i, o sumd echivalentd cu o cotd procentuald din
plata neefectuatd de 0,05lzi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pdr{i, ?n mod culpabil
qi repetat, dd dreptul pdrlrilezate de a considera contractul de drept rezlliat gi de a pretinde plata de daune-
interese.
10.4 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare scris[ adresatd
prestatorului, fErd nici o compensa{ie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca aceastd anulare sd
nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acfiune sau despdgubire pentru furnizor. in acest caz,
prestatorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru paftea din contract indeplinitd
pdnd la data denunldrii unilaterale a contractului.
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11, Alte resposabilitd(i ule prestatorului
11.1 - (1) Prestatorul are obligalia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul qi
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu oferta prezentata.
ll.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate obligatiile
asumare.

12. Alte responsabilitdti ale achizitorului
I2.I - Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia prestatorului orice facilitdli qi/sau informalii pe care
acesta le-a cerut qi pe care le considera necesare indeplinirii contractului.

I 3. incepere, Jinalizare, tntfrrzieri, sistare
13.1 - Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la
semnarea contractului.

1 4. Aj ustarea pre(ului contractului
14.1 - Pentru serviciile prestate, plajile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in oferta
prezentata.
14.2 - Prelul contractului nu se actualizeazd,

15. Amendamente
15.1 - Parlile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional.

16. Subcontractan(i
16.I - Serviciile nu se subcontracteaza.

17. Cesiunea
17.I - Prestatorul are obligalia de a nu transfera total sau parlial obligaliile sale asumate prin contract, fbr6
sd ob!in6, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanlra sau orice alte obligalii
asumate prin contract.

18. Forya majord
18.1 - Forla majord este constatatd de o autoritate competentd.
I8.2 - Forla majord exonereazd" parlile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contracf pe toatd perioada in care aceasta aclioneazd,.
18.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forlei majore, dar frrd, a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrlilor pand la aparitria acesteia.
18.4 - Partea contractant1,care invocd fo(a majord are obligalia de a notifica celeilalte pdrli, imediat qi in
mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitArii
consecin{elor.
18.5 - Dacd forla majord aclioneazd, sau se estimeazd ca va acliona o perioadd mai mare de 6luni, fiecare
parte va avea dreptul sd notifice celeilalte par{i incetarea de plin drept a prezentului contract, ftrd ca
vreuna din parli sd poatd pretindd celeilalte daune-interese.

1 9. Solulionareu litigiilor
19.1 - Achizitorul qi prestatorul vor face toate eforturile pentru arezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea
contractului.
19.2 - Dacd, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul gi prestatorul nu
reugesc sd rezolve in mod amiabil o divergen{d contractuald, flecare poate solicita ca disputa si se
solulioneze de cdtre instanlele judecatoreqti din Romdnia.
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20. Limba care guverneuzd contractul
20.1 - Limba care guverneazd. contractul este limba romdnS.

21. Comunicdri
21.1 - (l) Orice comunicare intre pdrli, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cdt qi in momentul primirii.
21.2 - Comunicdrile intre pdrli se pot face qi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condifia
confirmdrii in scris a primirii comunicbrii.

2 2. Legeu aplicabilii contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Parlile au inteles sd incheie azi ............ prezentul contract in 3 exemplare, doua exemplare
pentru achizitor si unul pentru prestator.

Achizitor
ADMINISTRATIA STRAZILOR

Director General
Alina ROMA

DIRECTOR GEN. ADJ. E
Mirela IONITA

M_f
CONTROL FINANCIAR

Intocmit,S.I.A.P.U.C.D.

Prestator
S.C. CAPED CONSULT S.R.L.

Administrator,
Valeriak
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