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CONTRACT DE SERVICII
SUPERVIZAREA PROIECTARII SI EXECUTIEI LUCRARILOR DE REABILITARE

PACHET 11 STRAZI _ MUNICIPIUL BUGURESTI

Nr. /r,l data -ll, i t, .'r if

f. ln temeiul Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie

publicd, a contractelor de concesiune de lucrdri publice 9i a contractelor de concesiune de servicii,

lpioOaia cu modificdrile gi completdrile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract de prestare de

servicii,

lntre

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1,

tetefon/fax 313.81.70 , cod fiscat 4433872, cont trezorerie RO62TRE27015026XXX000361 deschis la

Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Alina ROMAN, Director Adj. Niculae

CONSTANTINESCU si Director Adj. Ecaterina LAZAR in calitate de achizitor, pe de o parte,

si

ASOCIEREA TPF PLANEGE Gonsultores de Engenharia e Gestao SA - KAPPA Architects &

Engineers SRL lider asociere TPF PLANEGE Consultores de Engenharia e Gestao SA cu sediul

ceritral in Portugalia Lisabona 1050 - 138, str.Laura Alves 12,80, Certificat de

[fficulare/lnregiitrare:500963363, Conservatoria do Reglsfro Comercial de Lisboa (Oficiul

Registrului Comercial din Lisabona);
Suiursala Bucuresti str. Delea Veche Nr.'16-18, Ap 5, Sector 2, telefon'. 0211322.17.74 ' fax:

ffirdeinmatriculareJ40/809an1.07'2009,cUlRo25799958,cont
RO84TREZ7O25O69XXXO1O751 , deschis la Trezoreria sectorului 2, reprezentatd prin Presedinte Jorge

Maurice Banet Nandim de Carvalho, in calitate de prestator, pe de altd parte.

2. Definitii
2.1 -in prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract 9i toate anexele sale;

b. achizitor gi prestator - pd(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract:

c. pretul contractului - pretul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in bazacontractului, pentru

indeplinirea integra!^d gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

d. servicii - activitaiite a cdror prestare face obiectul contractului;
e. fo(a majori - un evenimeni mai presus de controlul pdrtilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild

executarea 9i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie,

revolutii, inclndii, 
'inundalii 

sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urmare a unei

carantine, embargou, enumerarea neflind exhaustivd, ci enunliativi. Nu este considerat forti majord un

eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de

costisitoare executarea obligaliilor uneia din pdrtii;

f . zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. lnterpretare
i.f - ln'prerentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural 9i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul '2i" ori "zile'i sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd

in mod diferit.
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Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obligd s5 presteze: ,,sERvtclt DE coNSULTANTA pENTRU SUpERVIZAREA
PROIECTARII SI EXECUTIEI LUCRARILOR DE REABILITARE - PACHET 11 STRAZI * MUNICIPIUL
BUcURESTI" in perioada convenita cuprinzand urmatoarele strazi:
- Str. Pescarilor
- Str.Valea Lunga
- Str. Laminorului
- Str. Aleea Padina
- Str. Grigore Cobalcescu
- Str. Drumul Padurea Pustnicu
- Aleea Teisani
- Str. Maior Vasile Bacila
- Str. Drum Bragadiru
- Pta Gariide Nord
- Str. Rasaritului

4.2 - Achizitorul se obligd sd pldteasci pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Pretul contractului
5"1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de cdtre achizitor, conform
graficului de pldti, este de 2.585,201,13 lei, la care se adaugd TVA in valoare de 620.44g,27 lei.

6. Durata contractului
6.1 - Durata totala a contractului este de72 de luni din care:

- servicii de supervizare a
semnarii contractului ;

- servicii de supervizare a
48 de luni.

proiectarii si executiei lucrarilor (consultantal - 24luni, de la data

lucrarilor pe perioada de notificare a defectelor (asistenta tehnica) -

6.2-Daca la data expirarii duratei contractului prevazuta la art. 6.1, contractul de executie a lucrarii nu
a incetat, prezentul contract se va prelungi prin act aditional pana la incetarea contractului de executie.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei de bund executie.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) graficul de prestare 

;

b) propunere tehnica si propunere financiara ;

c) caietul de sarcini ;

d) alte anexe la contract ;

e) acte aditionale, daca exista.

9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1 - Prestatorul se obligd sd presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
propunerea tehnicd.
9.2 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
propunerea tehnica.
9.3 - Prestatorul se obligd si despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamatii gi actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectua16 (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu produsele achizitionate; gi
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ii) daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incilcare rezulti din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

9.4 - Prestatorul se obliga sa emita lunar factura fiscala care va fi insotita de urmatoa rele documente:

in conformitate cu graficul de plati si activitati, anexa la contract;

10. Obligafiile principale ale achizitorutui
10.1 - Achizitorul se obligd si receplioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate in termenul convenit.
10.2- Achizitorul se obligi sd pldteascd pretul citre prestatorin termen de 35 dezile lucratoarede la
data inregistrarii facturilor la sediul achizitorului. Platile in valuta se vor efectua conform prevederilor
legale.
10.3 - Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei
prevdzute/convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor gi de a beneficia de
reactualizarea sumei de platd la nivelul corespunzdtor zilei de efectuare a pldtii. lmediat ce achizitorul
onoreazi factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
10.4 - Achizitorul se obliga sa faca lunar plata serviciilor prestate, in baza facturilor fiscale emise lunar
de catre prestator si care vor fi insotite de documentele prevazute la pct. g.4 din prezentul contract.

77. sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
11.1 - ln cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatoiul nu reugegte sd-gi execute obligatiile asumateprin contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita, ca penaiitati, o"suma echivalenta cu o cotaprocentuala de 0,15%o din pretul obligatiilor neexecutate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult
99.^"t valoarea obligatiei neonorate pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11'2 - ln cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen- de ZB de zile lucratoare de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a pldti ca penalitdti o sumd echivalenta cu
0,15% din valoarea facturilor neachitate, pe zi de iniarziere, dar nu mai mult decat valoarea obligatiei
neonorate.
11,3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul
culpabil gi repetat, di dreptul pdrtii lezate de a considera
plata de daune-interese.
11.4- Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunta oricAnd la contract, printr-o notificare scrisd, adresatdprestatorului, fdrd nici o compensatie, daci acesta din urmd dd faliment, cu conditia ca aceasti anularesi nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentry pr""trtor.l;;;i;"r,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoarJpentru partea din contract indeplinitdpAni la data denuntdrii unilaterale a contractului.
11.5 - lncetarea contractului.
(1) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instantejudecatoresti in 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 averlizata, 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.

contract de cdtre una dintre pdrti, in mod
contractul de drept reziliat gi de a pretinde
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(4) Prevederile prezentului articol (respectiv 11.5, incetarea contractului) nu inlatura
raspunderea partii care in mod culpabil a cauzal incetarea contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buni executie a contractutui
12.1 Prestatorul se obligd sd constituie garantia de bund executie a contractului, in cuantum de S% dinpretul acestuia, fara TVA, si va fi constituita in lei.
(1) Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din valoarea facturilor prezentate laplata.
(2) Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o bancaagreata de ambele parti.
(3) Suma initiala pe care o va depune contractantul in contul astfel deschis este de 0,5 o/o dincuantumul garantiei de buna executie.
(4) Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest contprin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumeistabilita drept garantie de buna executie ;

Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea prestatorului.
(5) Garantia de buna executie se restituie astfel :- 7Qo/o in termen de 14 zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarealucrarilor, daca nu au fost ridicate pana la acea data pretentii asupra ei;

achizitorul constata ca lucrarile indeplinesc in mod corespunzator standardele si specificatiil" i"f,ni""prevazute in contract.
(6)Perioada de garantie de buna executie pentru serviciul de consultanta este identica cu perioada degarantie a lucrarilor executate.
12'2 - Achizitorul se obligd sd elibereze-garantia pentru participare gi sd emitd ordinul de incepere acontractului numai dupd ce prestatorul a facut dovada constituirii gurantiui de bund executie.
12'3 - (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limitaprejudiciului creat, dacd prestatorul nu i9i executd, executd cu inidrziere sau executi necorespunzdtor
obligatiile asumate prin prezentul contract.

(2) Anterior emiterii unei pretentii^asupra garantiei de bund execu{ie, achizitorul are obligatia dea notifica acest lucru prestatorului, precizdnd totodatd obligatiile care nu al fost respectate.
12'4 - Achizitorul se obligd si restituie garantia de buna eiecutie in termen de 14zile de la indeplinireaobligatiilor asumate, dupa semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor.
12.5 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. Alte responsabilitdti ale prestatorului
13'1 -(1) Prestatorul are obligatia de a. executa serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul gipromptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu propuner", ,, tehnicd.(2) Prestatorul se., obligi sd supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,materialele, instalatiile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de natuid provizorie, fie definitivd,cerute de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asiguririi acestora este prevazutd incontract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor ce fac obiectul prezentului
contract in conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodati, este rdspunzdtor alAtde sigurantatuturor operatiunilor gi metodelor de prestare utilizate, cAt gi de calificarea personalului folosit p"e toatddurata contractului.
13'3 - 1) Pe parcursul derularii contractului, prestatorul are dreptul de a schimba sau inlocui personalul
nominalizat in oferta depusa. Personalul nou propus trebuie sa intruneasca cel putin nivelul decalificare prevazut in Fisa de date a Achizitiei.

2) ln cazul in care prestatorul doreste sa opereze o modificare in conformitate cu alin. (1) alprezentului articol, acesta are obligatia de a transmite autoritatii contractante o solicitare scrisa in acest
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sens, insotita de Cv-urile personalului propus si de declaratiile de disponibilitate ale acestora in formaprevazuta in cadrul Fisei de date a Achizitiei.
3) lntr-un termen care sa nu depaseasca 15 zilede la data primirii solicitarii in conformitate cualin. (2) al prezentului articol, autoritatea contractanta va transmite prestatorului acordul sau (total saupartial) sau refuzul cu privire la personalul astfel propus. Nici o modificare de personat nu va'opera inmod valabil pana la data primirii acordului scris al autoritatii contractante de catre prestator.

14. Alte responsabilitdti ale achizitorului
14'1 - Achizitorul se obligd si pund la dispozilia prestatorului orice facilitati gi/sau informatii pe careacesta le-a cerut in propunerea tehnicd 9i pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.

75. Receptie gi verificdri
15'1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din Propunerea tehnicd gi din caietul de sarcini.
15'2 - Verificirile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul areobligatia de a notifica, in scris, prestatorului identitaiea reprezentantilor sdi imputerniciti pentru acestscop.
15.3 -(1) Achizitorul va verifica serviciile prestate/documentatiile elaborate si predate de catrePrestator, in termen de 15 zile de la primirea acestora, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile
contractului.
(2) ln cazul in care Achizitorul are observatii fata de documentatiile elaborate si predate de catrePrestator, ca rezultat al unor erori sau lipsuri ale documentatiilor predate, Achizitorul va comunica inscris Prestatorului observatiile, iar Prestatorul va completa / reface iespectivele documentatii pe piopria
cheltuiala.
(3) ln cazul in care Achizitorul nu comunica Prestatorului observatii scrise in termenul de 15 zile maisus mentionat, serviciile prestate/documentatiile elaborate se considera insusite si acceptate deAchizitor.

76. incepere, finalizare, intdrzieri, sistare
16'1 (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de laprimirea ordinului de incepere a contractului.

(2) in cazul in care prestatorul suferd intdrzieri gi/sau suportd costuri suplimentare, datorate inexclusivitate achizitorului, pirtiile vor stabili de comun alord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; gi
b) totalul cheltuielilor aferente, daci este cazul, caie se vor adduga la pretul contractului.

16 2 (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, dacd este cazul, oriiare iaza a acestora prevdzutd
a fi terminati intr-o perioadd stabilitd in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit depdrti, termen care se calculeazd de la data inceperii prestdriiserviciilor.

(2)in cazul in care:
i) orice motive de intOrziere, ce nu se datoreazd prestatorului; sauii) alte circumstante neobignuite, susceptibile de a surveni altfel dec6t prin incilcarea
contractului de citre prestator,

indreptdtesc prestato-rul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricd rei faze aace-stora, atunci pa(ile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare gi vor semna un act aditional.16:3 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd graficut;; ;;;J;r;, ;;;i;'"r"obligalia 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.
16'4 -in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, oriceintirziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a soiicita penalitdli prestatorului.

1 7. Ajustarea pretului contractului
17'1 - Pretul contractului nu se ajusteaza si ramane ferm pe toata perioada de derulare a contractului
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18. Amendarnente
18'1 - Pdrtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificareaclauzelor contractului, prin act aditionai, numai in cazul aparitiei unoi'circumstante care lezeazdinteresele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data incheieriicontractului.

/9. Subcontractanti
19'1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteazd pdrli din contract, de a incheiacontracte cu subcontractantii desemnati, in aceleagi conditii in care el a semnat contractul cuachizitorul.
19'2 -(1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cusubcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, precum gi contractele incheiate cuacegtia se constituie in anexe la contract.
19'3 -(1) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor fati de achizitor de modul in care indeplinegtecontractul.
(2) subcontractantul este pe deplin rdspunzdto r f atd de prestator de modul in care igi indeplinegtepartea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacd acegtia nu igiindeplinesc partea lor din contract.
19'4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu gi-a indeplinit partea sadin contract' schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului gi va fi notificatdachizitorului.

20. Cesiunea
20'1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligaliile sale asumate prin contract,fdrd si obtinS, in prearabir, acordur scris ar achizitorurui.
20'2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alteobligatii asumate prin contract.

21. Forta majord

?1 1- Forta majord este constatati de o autoritate competentd.
21'2 - Forta majord exonereazi pirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentulcontract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.
21'3 - lndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fdrd aqrejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrtiilor p6nd la aparitia acesteia.
21'4 - Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte pdrti, imediat giin mod.complet, producerea acesteia gi sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitdriiconsecintelor.
21'5 - Daci forta majori ac{ioneazd sau se estimeazi ca va ac{iona o perioadd mai mare de 6 luni,fiecare parte va avea dreptul sd notifice c-eleilalte pdrti incetarea de plin drept a prezentului contract,fird ca vreuna dintre pdrti sd poati pretindd celeilalie daune-interese.

22. Solufionarea litigiilor
22'1 - Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, printratative directe, orice ne?ntelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cuindeplinirea contractului.
22'2 - Daci, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reugesc sdrezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca iisputa si se solutioneze decdtre instantele judecdtoregti din Romdnia.

23. Limba care guverneazd contractul
23.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romdni.



24. Comuniciri
24.1 -(1) Orice comunicare dintre pirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii, cdt 9i in momentul primirii.
24.2 - Comunicdrile intre pirti se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmiriiin scris a primirii comunicdrii.

25. Legea aplicabili contractului
25.1 - Contractulva fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Prezentul contract s-a incheiat in patru (4) exemplare, trei exemplare pentru achizitor si unul pentru
prestator.

ADMINISTRATIA STRAZILOR ASOCIEREA TPF PLANEGE Consultores de Engenharia e
Gestao SA - KAPPA Architects & Engineers SRL

lider asociere TPF PLANEGE Gonsultores de Engenharia
e Gestao SA

PRESEDINTE,
Jorge Maurice Banet Nandim de Carvalho

DIRECTOR ADJ
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