
CONTRACTSUBSECVENTNR. L
51.r i6:c. / 4c / f4 7<. 4E_Service, mentenanta, reparatii si modbrnizari a instalatiilbr si echipa

semaforizare din Municipiul Bucuresti

1. Pdrtile contractului subsecvent
in temeiul Acordului Cadru nr.41din data de 16.12.2014, a intervenit prezentul contract subsecvent,
incheiat intre:

ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1, telefon/fax:
0211313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO08TRE224A840303200200X deschis laTrezoreria
Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Alina ROMAN, Director General Adjunct Augustin
ANGHELESCU si Director GeneralAdjunct Ec. Mirela IONITA in calitate de achizitor, pe de o parte

si

SC UTI GRUP SA cu sediul in Bucuresti str. Cernduti nr, 27C, sector 2, telefon: +40 31 41 38 001 fax:
+40 21 31 67 584, numar de inmatriculare J401134111994, cod fiscal RO 5394305, cont trezorerie nr.
RO88TRE27005069XXX000618 deschis la Trezoreria ATCMB, reprezentata prin Director General
Sucursala Systems Adrian -Razvan FLOREA, in calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definilii
2.1 -in prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:
a) contracf - prezentul contract gi toate anexele sale;
b) achizitorgi prestator- pdrlile contractante, aga cum sunt acestea numitein prezentul contract;
c) prelul contractului - prelul platibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii- activitdti a cdror presiare face obiect contractului;
e) produse - echipamentele, maginile, orice alte bunuri aferent prestarii serviciilor prevazute in contract;
t) torta majord - reprezintd o imprejurare de origine extern5, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild gi inevitabild, care se afld in afara controlului oricdrei pirli, care nu se datoreazd gregelii sau
vinei acestora, gi care face imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
apirute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunliativ5. Nu este
considerat for[d majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din par[i;
g) zi- zi calendaristic5; an - 365 de zile.

3. lnterpretare
3.1 - in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural 9i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd in
mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectulgi pretul contractului
4.1. - Prestatorul se obligd sd si presteze Service, mentenanta, reparatii si modernizari a instalatiilor
si echipamentelor sistemelor de semaforizare din Municipiul Bucuresti, in conformitate cu
propunerea tehnica si caietulul de sarcini si convenite in Acordul - cadru nr.41116.12.2014 si in prezentul
contract subsecvent si Anexele nr.1,2,3 si 4.
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4.2. - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate si al lucrarilor de
reparatii efectuate, pl5tibil prestatorului de cdtre achizitor, este de 2.751.685,58 lei, la care se adauga
TVA in valoare de 660.404,54 lei, pret total lei, cu TVA inclus 3.4'12.090,12 (detaliere conform Anexelor
nr.1 si 2).
4.3 - Plata se va efectua in termen de 30 zile calendaristice de la primirea facturii emise de catre
prestator, insotita de insotita de proces verbal receptie/situatii de lucrari, conform prevederilor de la cap.

6 din Caietul de sarcini- Receptia serviciilor.
4.4. - Achizitorul nu va efectua, iar prestatorul nu va solicita plati in avans.
4.5.- Reviziile se vor factura in luna in care acestea se presteaza, conform preturilor detaliate de
prestator.

5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este de 3 luni.

6. Executarea contractu I u i
6.1 - Executarea contractului incepe dupd semnarea acestuia.

7. Docu mentel e contractu I ui
7.1 - Documentele contractului sunt:
1. acordul-cadru nr. 41116.12.2014 si Actul Aditional nr.1
2. propunerea tehnicd
3. propunerea financiard
4. caietul de sarcini

8. Obligaliile principale ale prestatorului
8.1- Prestatorul se obligd sd respecte si sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in
perioada/perioadele convenite gi in conformitate cu obligaliile asumate.
8.2- Prestatorul se obligd sd presteze serviciile la standardele gi sau performantele prezentate in
propunerea tehnicd, anexd la contract.
8.3 - Prestatorul se obliga sa incheie un proces verbal pentru fiecare serviciu prestat, in prezenta unui
reprezentant al achizitorului;
8.4- Prestatorul se obliga si despdgubeasci achizitorulimpotriva oricdror:
i) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturd cu produsele achizilionate, gi

ii)daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceplia situaliei in care o astfel
de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.
8.5 - ln functie de gravitatea defectiunii automatului de dirijare a circulatiei, acesta urmeaza a se remedia
in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la intocmirea procesului verbal de
constatare, intocmit in prezenta reprezentantilor beneficiarului, sau de la data primirii comenzii scrise
emisa de acesta, daca este cazul.ln cazul lucrarilor de modernizare si reparatii, termenul de executie va

fi stabilit la emiterea comenzii.

9. Obligatiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se obligd sd pldteascd prelul convenit pentru serviciile prestate in conformitate cu
prevederile contractul ui.
9.2- Achizitorul se obligd sd receplioneze serviciile prestate in termenul convenit.

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligaliilor
10.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reugegte s5-9i execute obligaliile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca penalitdli, o sumi
echivalenti cu o cotd procentuali de 0,15 % din prelul contractului.
10.2- in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturilein termen de28 de zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci acesta are obligalia de a pliti, ca penalitili, o sumd echivalentd cu o coti procentuali
de 0,15 % din plata neefectuati.
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10.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pd(i, in mod
culpabil, dd dreptul pdrlii lezate de a considera contractul reziliat de drepVde a cere rezilierea contractului
9i de a pretinde plata de daune-interese.
10.4- Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul, printr-o notificare scrisd adresatd
prestatorului, fdrd nici o compensalie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca aceasti
denunlare si nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru prestator. in
acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru p?rtea din contract
indeplinitd pdnd la data denunldrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

11. Garanlia de hund executie a contractului
11.1 - Prestatorul se obligd sd constituie garantia de bund execulie a contractului in cuantum de 10o/o,

(respectiv 275.168,55|ei) din valoarea contractului subsecvent, fara TVA, in termen de maxim 15 zile de
la semnarea acestuia prin Scrisoare de garantie de buna executie.
11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bund execulie, in limita prejudiciului
creat, daci prestatorul nu igi executd, executd cu intdrziere sau executd necorespunzitor obligaliile
asumate pdn prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra garanliei de bund execulie,
achizitorul are obligalia de a notifica acest lucru prestatorului, precizdnd totodati obligaliile care nu au
fost respectate.
11.3 - Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 92 din H.G. nr. 92512006,
cu modificarile si completarile ulterioare.

12. Garantia acordata lucrarilor de reparatii
12.1- Perioada de garanlie, in care prestatorul se obliga sa garanteze operatiunea si calitatea lucrdrilor
executate decurge de la data incheierii procesului-verbal prevdzut la art.8.3 pentru o durata de 24 luni
(conform oferta tehnica);
12.2-(1) ln perioada de garanlie, prestatorul are obligalia, de a executa toate lucrdrile de modificare,
reconstructie 9i remediere a viciilor, contrac{iilor gi altor defecte in cazul in care ele sunt necesare
datoriti:
i) utilizdrii de materiale, de instalalii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceplie, acolo unde prestatorul este responsabil de proiectarea unei p5(i a lucrdrilor;
sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de cdtre prestator a oricdreia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii
revin in baza contractului;
iv)a defectelor calitative apirute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garanlie
stabilita potrivit legii.

(2) Prestatorul are obligalia de a executa toate activitilile prevdzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie;
(3) Pentru automatele de dirijare a circulatiei nou instalate aflate in perioada de garantie achizitorul

nu va efectua plati aferente reviziei acestora.

13. AIte responsahilitdti ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile previzute in contract cu profesionalismul gi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat giin conformitate cu propunerea sa tehnicd.
(2) Prestatorul se obligi sd supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,

materialele, instalaliile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturi provizorie, fie definitivi,
cerute de gi pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execulia serviciilor prestate. TotodatS, este
rispunzitor atit de siguranla tuturor operaliunilor gi metodelor de prestare utilizate, cAt gi de calificarea
personalului folosit pe toatd durata contractului.
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13.3 - Piesele constatate defecte, urmeaza a fi schimbate in baza unui proces verbal de constatare
incheiat intre ambele parti. Piesele defecte ce au fost inlocuite se vor preda pe baza de proces-verbal de
predare-primire reprezentanti lor Administratiei Strazi lor.
13.4 - Pentru intersectiile care functioneaza in galben intermitent, prestatorul nu va presta urmatoarele
servicii:

r Verificarea originalitatii programelor de semaforizare inmagazinate (corespondenta
programului de dirijare inmagazint in automatat cu cel stabilit de autoritatea contractanta);

. Oprirea/repornirea functionarii semaforizarii, conform instructiunilor de punere in functiune si
verificarea executiei corecte a programului de capat;

. Verificarea executiei corecte a programului de semaforizare, prin urmarirea a 2-3 cicluri de
sem aforizare conform d ocu mentatiei aferente(d i ag ra me de semafo rizare);

. Verificarea functionarii detectorilor inductivi de trafic, (acolo unde exista);
o Verificarea functionarii detectorior video de trafic(acolo unde exista);
. Verificarea gestiunii si afisarii corecte a timpului si a calendarului(ora si data curenta);
. Ajustarea orei la trecerea de la ora de iarna la cea de vara si invers;
. Ajustarea informatiilor privind ora siziua curenta;
. Verifcarea functionarii protectiilor la "rosu ars" si "verde antagonist";
. Verificarea intrarii in regim de corelare (unde este cazul);
. lmplementarea programelor de semaforizare ajustate sau modificate conform cerintelor

exprese ale beneficiarului ;

13.5 - Pentru intersectiile care nu functioneaza,(fara tensiune), prestatorul nu va presta urmatoarele
servicii:

. Verificarea integritatii componentelor electronice, a lipiturilor si a cablurilor de conexiune,
depanarea si refacerea elementelor gasite necorespunzatoare;

o Verificarea strangerii tuturor conexiunilor electrice si mecanice, refacerea legaturilor
necorespunzatoarei

. Verificarea tensiunilor de alimentare de la retea si de la sursele de tensiune stabilizate ale
automatului de dirijare a circulatiei;

. Verificarea originalitatii programelor de semaforizare inmagazinate (corespondenta
programului de dirijare inmagazint in automatat cu cel stabilit de autoritatea contractanta);

. Oprirea/repornirea functionarii semaforizarii, conform instructiunilor de punere in functiune si
verificarea executiei corecte a programului de capat;

. Verificarea executiei corecte a programului de semaforizare, prin urmarirea a 2-3 cicluri de
semaforizare conform documentatiei aferente(diagrame de semaforizare) ;

. Verificarea functionarii detectorilor inductivi de trafic, (acolo unde exista);
o Verificarea functionarii detectorior video de trafic(acolo unde exista);
. Verificarea gestiunii si afisarii corecte a timpului si a calendarului(ora si data curenta);
r Ajustarea orei la trecerea de la ora de iarna la cea de vara si invers;
. Ajustarea informatiilor privind ora siziua curenta;
. Verifcarea functionarii protectiilor la "rosu ars" si "verde antagonist";
r Verificarea intrarii in regim de corelare (unde este cazul);
. lmplementarea programelor de semaforizare ajustate sau modificate conform cerintelor

exprese ale beneficiarului ;

. Verificarea comunicatiei cu Centru de Monitorizare (acolo unde este cazul);
13.6 - Pentru intersectiile care functioneaza in galben intermitent si pentru cele care nu functioneaza
(fara tensiune) se va diminua pretul serviciilor, prin neefectuarea operatiunilor prevazute la pct. 13.4
respectiv 13.5 ale prezentului articol.

14. AIte responsabilitdti ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligd sd puni la dispozilia prestatorului orice facilitSli gi/sau informalii pe care
acesta le-a cerut in propunerea tehnicd gi pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.
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15. Verificdri
14.1 - 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.

1 6. in cep e re, f i n a I i z a re, in tA rzi e ri, sisfare
16.1 - (1) Prestatorul are obligalia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil.
16.2 - Daci pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd graficul de prestare, acesta are
obligalia de a notifica acest lucru achizitorul in timp util. Modificarea datei/perioadelor de prestare se face
cu acordul partilor, prin act aditional.
16.3 - ln afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitdli prestatorului.

17. Subcontractanti
17.1 - Prestatorul are obligalia, in cazul in care subcontracteazd pi(i din contract, de a incheia contracte
cu subcontractantii desemnali, in aceleagi conditiiin care el a semnat contractul cu achizitorul.
17.2- (1) Prestatorul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractanlii desem nali.

(2) Lista subcontractanlilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cAt gi contractele incheiate cu
acegtia se constituie in anexe la contract.
17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rispunzdtor fald de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul.

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

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor dacd acegtia nu igi
indeplinesc partea lor din contract.
17.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prelul contractului gi va fi notificatd
achizitorului.
18. Forta majord
18.1 - Forfa majord este constatati de o autoritate competentd.
18.2 - Fo(a majord exonereazi parlile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toati perioada in care aceasta aclioneazd.
18.3 - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a for[ei majore, dar fdrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parlilor pdnd la aparilia acesteia.
18.4 - Partea contractantd care invoci forla majord are obligalia de a notifica celeilalte pd(i, imediat 9i in
mod complet, producerea acesteia gi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii
consecin!elor.
18.5 - Partea contractantd care invocd forfa majord are obligalia de a notifica celeilalte pd(i incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
18.6 - Daci forla majord aclioneazi sau se estimeazd ca va acliona o perioadd mai mare de 6luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdr[i incetarea de drept a prezentului contract, fdrd ca
vreuna din pirli sd poatd pretindi celeilalte daune-interese.

1 9. Sol utionarea I itigi i Io r
19.1 - Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil5, prin tratative
directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiturd cu indeplinirea
contractului.
19.2 - Dac5, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reugesc sd
rezolve in mod amiabil o divergenli contractualS, fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze de
citre instantele judecdtoregti din Romdnia.

20. Limba care guverneazd contractul
20.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romdnd.
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21. Comunicdri
21.1 - (1) Orice comunicare intre p5(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cdt gi in momentul
primirii.
21.2 - Comunicdrile intre pi(i se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmdriiin scris a primirii comunicdrii.
21.3 - Prestatorul se obliga sa raspunda, in scris, in termen de maxim 5 zile lucratoare oricarei solicitari a
achizitorului;

22. Legea aplicabild contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.
Serviciul din cadrul Administratiei Strazilor care deruleaza contractul este S.A.P.U.L.S.R.S.G.

Partile au inleles sd incheie prezentul contract in patru exemplare, trei exemplare pentru achizitor si unul
pentru prestator.

Achizitor,

ADMI NISTRATIA STRAZI LOR

Director General
Alina

Director General Adj unct
Augustin Emil ANGH ELESp

Prestator,

UTI GRUP SA

w
Director general adjunct ec.
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Director Juridic
azvan PETRESCU
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