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CONTRACT SUBSECVENT DE SER
INCHEIAT IN BAZA ACORDULUI CADRU NR.39/10.06.2011

SUPERVIZARE PENTRU INTRETINEREA SI ADMINISTRAREA UNOR STRAZI

DIN BUCURESTI PE O DURATA DE 4 ANI

1. Pirlile contractului subsecvent a -..,--
in temeiur Acordului Cadru nr. 39 din data de 10.06.2011, a intervenit prezentul contract subsecvent,

incheiat

intre
ADMINISTRATIASTRAZILOR cu sediul in Bucuresti, strada DomnitaAncuta nr.1, sector 1, telefon/fax

313.g1.70 , cod fiscal 4433g72 , cont trezorerie RO62TRE27015026XXX000361 deschis la Trezoreria

Statului Sector 1, reprezentata prin p Director GeneralAugustin Anghelescu , p Director GeneralAdjunct

Vasilica Nicolae si Director GeneralAdjunct Mirela lonita, in calitate de achizitor, pe de o parte,

si
ASOCIEREA SC TEGNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL & SC SEARCH

cORpORATION sRL - Lider Asociere Sc TEcNlc GONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL cu

sediul in Bucuresti, Bulevardul Dacia nr.15, sector l telefon: 021t202.95.90, fax: 0211202.95.99' numdr

de inmatricutare J40124158t2007, cod fiscal RO22971870 cont trezorerie

RO31TREZ7O15069XXX01Ogg1 deschis la Trezoreria sectorului 1, reprezentatd prin Administrator

Nadia STATE, in calitate de prestator, pe de altd parte'

2. Definitii
2.1 -in pre=entrl contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:

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

b. achizitotr gi prestafor - pdrfile contractante, aqa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. prelul contracltilui - 
'prelul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale asumate prin contract;

d. amplasamenlul tucrdrii - iocul unde prestatorul realizeaza supervizarea lucrarilor;

e.to4a majord - reprezintd o imprelurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibili gi inevitabile, ."r" se afli in afara controlului oricdrei pdrfi, care nu se datoreazd gregelii sau

vinei acestorj, gi care face imposibili executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate

asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restric[ii

apdrute ca urmare a unei carantine, em-bargou, enumerarea nefiind exhaustivS, ci enun[iativd. Nu este

considerat fo(d majori un eveniment asem-enea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de

executare, face extrem de costisitoare executarea obligali ilor uneia din par[i;

f . zi - zi calendaristicd: an - 365 zile.

3. lnterPretare
3.1 i; pi.i".trL contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural givice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul ,,zi,,sau "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice dacd nu se specificd in

mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectulgi pretul contractului
4.1- prestatorul se oniiga sd realizeze serviciile de ,,SUPERVIZARE PENTRU INTRETINEREA Sl

ADMINISTRAREA UNOR STRAZI DIN BUCURESTI PE O DURATA DE 4 ANI'' PACHETELE {'6' iN

perioada/perioadele convenite gi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract,cu

cerintele prevazute in Caietul de sarcini si asumate prin Propunerea tehnica .
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4.2. - Achizitorul se obligi si pldteascd executantului prelul convenit pentru indeplinirea contractului de

servicii,,SUpERVtzARe- per'irnu TNTRETINEREA Sl ADMINISTRAREA uNoR STRAZI DIN

BUCURESTI PE O DURATA DE 4 ANI'' PACHETELE 1'6.

4.3. -prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul serviciilor prestate, pldtibil

prestatoruiui de cdtre achizitor, este de 999.034,72 lei, la care se adauga T.V.A. in valoare de 239.768'33

lei.

5. Durata contractului
5.1- Durata prezentului contract este pana la2.10.2015, de la semnarea acestuia'

6. Executarea contractului
6.1- Executarea contractului incepe dupS semnarea acestuia.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:

. caietul de sarcini ( documente licitatie )

. propunerea tehnicd ( documente licitatie )

r propunerea financiard ( conform documente licitatie )

o grafic de Prestare a serviciilor
., . grafic de plSli
I

J

8. Obligatiile principale ale prestatorului
g.1- prestatorul se oniiga sd presteze serviciile la standardele gi sau performantele prezentate in

propunerea tehnic6, anexd la contract.
g.2 - prestatorul se obligd s5 presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare anexat.

g.3 - prestatorul se obtige si despigubeasci achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamatii gi aitiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald

(brevete, nu*", mirci fnregisirate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau

,tit";"t" folosite pentru sau in legdturi cu produsele achizitionate;

ii) daune-interese, costuri, taxe !i cheltuieli de .orice naturi, aferente, cu exceptia situatiei in care

o astfel de incdlcare rezulti din iespectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

g.4 - prestatorul se obliga sa emita lunar iactura fiscala care va fi insotita de urmatoarele documente.

- situatia dJ plata cuprinzand activitatile derulate in cursul lunii pentru care se solicita plata

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

- raPort lunar de activitate;
g.5 - prestatorul se obliga sa constitule garantia de buna executie in cuantum deSo/o din valoareafara

TVA a prezentului contract.

j g.Obligaliile principale ale achizitorului
g.1 - Achizitorul se obligd si receplioneze serviciile prestate in termenul convenit.
g.2 - Achizitorul se obliia sa faca lunar plata serviciiior prestate, in baza facturilor fiscale emise lunar de

catre prestator si care vir fi insotite de documentele prevazute la pct. 8.4 din prezentulcontract.

g.3 - Achizitorul se obligS si pldteasci pretul cStre prestator in termen de 60 de zile de la acceptarea la

plata a facturilor emise, conform graficului de plati'
g.4 - Dacd achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 zrle de la expirarea perioadei

prevdzute/convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor 9i de a beneficia de

reactualizar", ,r*ui de platd la nivelul corespunzitor zilei de efectuare a pl6tii' lmediat ce achizitorul

onoreazi factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil'

lo.sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
10.1 --i; iaz.utin tare, din vina sa exclusivS, prestatorul nu reugegte sd-gi execute obligatiile asumate

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de'a deduce din pretul contractului, ca penalititi, o sumi

echivalentd ", 
o 

"ota 
procentuald oe 0.15% din pretul contractului pentru fiecare zideintarziere, pana

la indeplinirea efectiva a obligatiilo - _:,^ ,..---r^^-^ r^ ,^ ^.,x.
i 0.2]-i; ;;iur in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile lucratoare de la expirarea

perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plSti ca penalititi o sumi echivalenti cu 0,15% din
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;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 citre una dintre pdrti, in mod culpabil
gi repetat, di dreptul pdrtii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata de
daune-interese.
10.4 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare scrisi, adresatd
prestatorului, firi nici o compensatie, dacd acesta din urmi di 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
pdnd la data denuntirii 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 presteazain 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 contraciante.

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

Glauze specifice

11. Garantia de bund executie a contractului
11.1 - Prestatorul se oblig5 sd constituie garantia de bund executie a contractului, in cuantum de 5% din
pretul acestuia si va fi consiituita in lei.

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

(2) Garantia de buna execu[ie va fi constituita de citre prestator/lider la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia intr-un cont de disponibil distinct
la dispozitia autoritatii contractante, iar suma initiala pe care o va depune prestatorul/liderul in contul
astfel deschis trebuie sa fie Q,5 o/o din valoarea contractului subsecvent, exclusiv TVA. Contul astfel
deschis este purtdtor de dob6nda in favoarea prestatorului/liderului.

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

Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea prestatorului.
(5) Perioada garantiei se constituie pe toata durata valabilitatii contractului si se restituie

astfel:
Pentru su pervizarea I ucra ri lor de reparati i/reabi litare :

a) 70o/o din valoarea garantiei de buni execulie aferentd serviciilor prestate, in termen de 14 zile de
la data receptiei la terminarea lucrarilor, daci nu au fost ridicate pAni la acea datd pretenlii
asupra ei; numai pe baza de adresa de eliberare a garantiei intocmita de Administratia Strazilor.

b) 30% din valoarea garantiei de bund execulie aferenti serviciilor prestate in cadrul contractului, in
termen de 14 zile de la data receptiei finale.numai pe baza de adresa de de eliberare a garantiei
intocm ita de Administratia Strazilor.

Pentru supervizarea lucrarilor de intretinere si administrare:
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a) 1OO% in termen de 14 zile de la data semndrii procesului verbal de receplie a lucririlor,numai pe

bazi de adresd de eliberare a garantiei intocmitd de Administralia Strizilor.
(5) perioada de garantie de buna executie pentru serviciul de consultanta este identica cu

perioada de garantie a lucrarilor de executie.
11.2-Achizitbrul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bunS executie, in limita prejudiciului

creat, dacd prestatorul nu igi executS, executd cu intirziere sau executd necorespunzitor obligatiile

asumate prin prezentut contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garanliei de bund execufie,

achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizAnd totodati obligatiile care nu au

fost respectate.

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 obligi si supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane,

materialele, instalaliile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitivd,

cerute de qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract

sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
12.2 - Frestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de

prestare convenit. Totodati, este rispunzdlor atAt de siguranta tuturor operatiunilor gi metodelor de

prestare utilizate, cAt gi de calificarea personaluluifolosit pe toati 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
1g.1 - Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia prestatorului orice facilitdti gi/sau informatii pe care

acesta le-a cerut in propunerea tehnici 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 tehnica 9i din caietul de sarcini.
14.2 - Verificdrile 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, intirzieri, sistare
15.1 prestaiorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea

ordinului de incepere a contractului.
15.2(i) Serviciile prestate inbaza contractului sau, daci este cazul, oricare fazda acestora prevdzutd a

fi terminati intr-o perioadi stabiliti in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit de pi(i,
termen care se calculeazd de la data inceperii prestirii serviciilor.

(2) in cazulin care:
i) orice motive de intirziere sau
ii; atte circumstante neobignuite, susceptibile de a surveni indreptilesc prestatorul de a solicita

prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, atunci pd(ile vor



i15.4 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intArziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitdfi prestatorului.

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

17. Amendamente
17.1 - Pirtile contractante nu au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului.

18. Subcontractanti
18.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteazd pdrti din contract, de a incheia contracte
cu subcontractantii desemnali, in aceleagi condilii 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 desem nati.

(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 fati de achizitor de modul in care indeplinegte contractul.

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

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacd 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 panial obligaliile sale asumate prin contract,
fird sd obtinS, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

20. Forta majori
20.1 - Forta majord este constatatd de o autoritate competentS.
20.2 - Forta majord exonereazi pdrtiile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.
20.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fird a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrtiilor pdnd la aparilia acesteia.
20.4 - Partea contractantd care invocd forta majori are obligalia de a notifica celeilalte pdrli, imediat gi in
mod complet, producerea acesteia gi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii
consecintelor.
20.5 - Dacd forta majori ac(ioneazd sau se estimeazd ca va acliona o perioadi mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pir[i incetarea de plin drept a prezentului contract, fird
ca vreuna dintre pdrti si poatd pretindd celeilalte daune-interese.

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

rezolve in mod amiabil o divergenti contractualS, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze fie
prin arbitraj la Camera de Comert gi lndustrie a RomAniei, fie de citre instantele judecdtoregti din
RomAnia.

22. Limba care guve rneazd contractul
22.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romAni.
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23. Comuniciri

23.1 -(1) Orice comunicare dintre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisi in scris.

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

24. Legea aplicabili contractului
24.1 - Contractulva fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in patru (5) exemplare, trei exemplare pentru achizitor si

doua pentru prestator.

Achizitor,
ADMINISTRATIA STRAZI LOR

P DIRECTOR GE
AUGUSTIN ANGH

DIREGTOR GENERAL ADJU NCT,
MIRELA IONITA

coNF{or

SERVICUL J
ELENA OBR

COMPARTIMENT
LUCICA M

Prestator,
ASOCIEREA SC TECNIC CONSULTING
ENGINEERING ROMANIA SRL
& SC SEARCH CORPORATION SRL

REPREZENTANT IMPUTER
NAD|A sffie

w,*
/P DIRECTOR GENERAL ADJUNGT,

VASILfdA T{{COLAE

\.\,\,

PROPRIU,

3L


