
CONTRACT SUBSECVENT NR. 2/2015
lncheiat in baza acordului - cadru nr.21104.08.2014 avand ca obiect

,, Asigurarea continuitatii si a sigurantei in functionare a sistemelor de dirijare a traficului
aflate in intretinerea Administratiei Strazilor din Municipiul Bucuresti"

1. ln temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract subsecvent de lucrari,

lntre
ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada DomnitaAncuta nr.1 , sector 1, telefon/fax
313.81.70 , cod fiscal 4433872 , cont trezorerie RO07TRE224A840303200109X deschis la Trezoreria
Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Alina ROMAN, Director General Adjunct Augustin
Anghelescu si Director General Adjunct Ec. Mirela IONITA in calitate de achizitor, pe de o parte
si
SC CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT SRL cu sediul in Bucuresti, str. Berveni, nr. 2, Sector 1, fax:
0211231.34.70, numir de inmatriculare J4A1f 6412009, cod fiscal RO25028465, cont
RO64TRE27015069XXX009912 deschis lalrezoreria Operativa Sector 1, reprezentatd prin Administrator
Cristian DUMA in calitate de executant, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1. ln prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati dupa cum urmeaza:
a) contract subsecvent - prezentul contract subsecvent si anexele sale 1 ,2,3 si 4;
b) achizitor si executanf - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) pretul contractului- pretul platibil executantului de catre achizitor, inbaza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) lucrari- activitati a carorexecutareface obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute
nr.21104.08.204, in caietul de sarcini si in prezentul contract subsecvent;
e) produse - echipamentele, masinile, orice alte bunuri, pe care executantul se obliga,
executarea I ucrarilor contractu I ui su bsecvent;
f) amplasamentul lucrarii- locul unde executantulva executa lucrarea;
g)forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,

respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente. razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligatiilor uneia dintre parti;
h) zi- zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. ln prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1. Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze, in perioada convenita, lucrari pentru asigurarea
continuitatii si a sigurantei in functionare a sisfeme/or de dirijare a traficului aflate in intretinerea
administratiei strazilor din municipiul Bucuresti, in conformitate cu propunerea tehnica si caietulul de
sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea si convenite in Acordul - cadru nr.

21104.08.2014 si in prezentul contract subsecvent.

in Acordul-cadru

sa le utilizeze in
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5. Pretul contractului si modalitatea de plata
5.1. pentru executarea sifinalizarea lucraiilor cefac obiectul prezentului contract subsecvent, executantul

va practica tarifele unitare prevazute in anexele prezentului contract subsecvent, astfel:

pentru masurato,riefectuate bianual -Anexa 1:

-'pentru lucrari de evaluare -Anexa 2;

-'pentru refacere circuite electrice de alimentare cu energie electrica -Anexa 3:

-'pentru lucraride interventie/seruice -Anexa 4;

5.2. pretul datorat pentru executia acestor lucrari este de 709.136,98 lei, fara TVA; pret total, lei cu TVA

inclus: 879.329,85
5.3. Achizitorul va datora exclusiv plata lucrarilor solicitate expres inbaza ordinului de incepere.

5.4. plata se va efectua in termen de 30 zile de la inregistrarea la sediul achizitorului a facturii emise de

catre executant, in baza procesului-verbal de receptie ilucrarilor emis de catre achizitor. Factura poate fi

emisa cel mai devreme in ziua ulterioara celei in care achizitorul emite procesul verbal de receptie a

lucrarilor.
5.5 ln cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei

convenite la art. b.4, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu 0,10% din

valoarea facturilor neachitate, pe zi calendiristica de intarziere dar nu mai mult decat valoarea obligatiei

neonorate.
5.6. Achizitorul are dreptul de a refuza de la plata orice factura care nu corespunde intocmai lucrarilor

efectiv realizate, in conformitate cu procesul-verbal de receptie. ln acest caz, achizitorul va transmite o

notificare scrisa catre executant cu modificarile necesar a fi realizate iar executantul va emite fara

intarziere factura astfel corectata.
5.7. Achizitorul nu va efectua, iar executantul nu va solicita plati in avans'

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract subsecvent 30.11'2015'

7. lntrarea in vigoare a contractului
7.1. Executarea contractului incepe dupa semnarea contractului de catre ambele parti si numai inbaza

ordinului de incepere emis de achizitor, respectiv 5 zile calendaristice de la semnarea prezentului

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului subsecvent sunt:

1. Acordul-cadru nr. 21 104.08.201 4.

2. Ordinul de incepere emis de catre achizitor pentru executia lucrarilor;

3. Oferta Tehnica;
4. Oferta Financiara;
5. Caietul de sarcini.

9. Obligaliile principale ale executantului
g.r -tf f eiecutantul'are obligatia de a executa gi finaliza lucrdrile, in concordanti cu obligatiile asumate

prin contract.' (2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de muncd, materialele,

instaiaiiile, echipamentele, fiJ de naturd provizorie, fie definitive, cerute de 9i pentru contract, in mdsura in

care necesitatea asiguririi acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din

contract.
g.Z - Executantul are obligatia de a semnaliza corespunzator, pe toata perioada de executie lucrarile

contractate in asa fel incat sa fie inlaturat : orice pericol privind siguranta circulatiei ; orice posibilitate de

avariere a autovehiculelor sau de vatamare a persoanelor'
g.3. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea 9i siguranla tuturor

operatiunilor executate, precum gi peniru procedeele de executie utilizate, cu respectarea propunerii

tehnice si a cerintelor caietului de sarcini.
g.4 - Executantul este responsabil de executarea corecta a lucrarilor, precum 9i de furnizarea tuturor

echipamentetor, instrumentelor, dispozitivelor 9i resurselor umane necesare indeplinirii responsabilititii

respective.
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9.5 - Pe parcursul execuliei lucrdrilor executant are obligatia:

i) de a iua toate mesurile pentru asigurarea starii de ordine necesari evitirii oricdrui pericol pentru

persoane autorizate participante, in derularea lucrarii;
ii; O" 

" 
procura 9i de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie, ingridire, cAnd

9i unde'sunt necesare sau lu fost solicitate de catre achizitor sau de cdtre alte autoritSli competente, in

icopul protejirii I ucrd ril or sau asigurdri i confortu I ui riverani lor;

iii) de a lua ioate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul gi pentru a evita orice pagubi sau

neajuns, rezultate din poluare, zgomot sau allifactori generali de metodele sale de lucru.
g.6 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,

echipamentelor 9i instalatiilor care urmeazd a fi puse in oper5, de la data primirii ordinului de incepere a

lucrdrii pAni la data semnirii procesului-verbal de receptie a lucrdrii'
g.7 - (i) pe parcursul executiei lucrdrilor 9i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in

mdsura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) ceile de acces, prin folosirea 9i ocuparea drumurilor gi cdilor publice sau private care deservesc

proprietdlile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.

(2) Executantui poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru eventualele

accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului

contract.
9.g - Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, a daunelor

interese, costurilor, taxelor-si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine

executantului.

1 0. Obligatiile achizitorului
10.1 - Achizitorul are obligatia de a

detine pentru indeplinirea contractului.
pune la dispozitia executantului orice facilitati/informatii pe care le

10.2 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, lucrarile executate si finalizate ce fac obiectul prezentului

contract subsecvent.
10.3 -Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate si finalizate catre executant, in conformitate cu

prevederile contractului si in baza prevederilor de la art'5' pct.5.

10.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oricdror alte informatii

furnizate executantul ui.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
1j.1 - in cazuiin care, din vina sa exclusivd, executantul nu reugegte sd-gi execute obligatiile asumate

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

echivalentd cu 0,10 % din pretul contractului, pentru fiecare zi de inlarziere, dar nu mai mult decat

valoarea obligatiei neonorate pana la indeplinirea efectiva a obligatiilo
li.z - in cazll in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci acesta are obligalia de a pldti, ca penalititi, o sumd echivalentd cu 0,10 o/o din plata

neefectuatd, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult decat valoarea obligatiei neonorate.

11.3 - Achiziiorul igi rezervd dreptul de a renunla oricAnd la contract, printr-o notificare scrisd, adresatd

executantului, fdri nici o compensalie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu conditia cd aceastd anulare

sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru executant. in acest caz,

executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract indeplinita

pini la data denuntdrii unilaterale a contractului'

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. (1)- Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in cuantum de 5% din

valoarea contractului subsecvent de lucrari, fara TVA.
- Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din valoarea facturilor prezentate la plata.
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- Executantul are obligatia de a constitui contul de garantie si a depune 0,5% in termen de maxim 15 zile

de la semnarea contrictului de ambele parti; suma initiala pe care o va depune executantul in contul de

disponibil deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea

acestuia este de 3.545,68 lei (0,5 % ) din valoarea contractului, fara TVA.
pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive

din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna

executie respectiv 5%.
- Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea executantului.
- Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in cel mult 14zile de la plata facturiifinale.

Achizitorul are drep[ul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat,

daca executantul nu-si indeplineste, nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator

obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna

exeiutie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care

nu au fost respectate.
12.2. Restituiiea garantiei de buna executie se face conform prevederilor art. 92 alin 4 din H.G. nr.

g2StZOO6, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede faptul ca "in cazul contractelor de lucrari

Autoritatea Contractanta are obtigatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza :

70% din valoarea garanliei, in iermen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receplie la

terminarea lucrdrilol, daCd nu a ridicat pilnd ta acea datd pretenlii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse

este minim, iar restul de 30% din valoarea garanliei, la expirarea perioadei de garanlie a lucrdrilor

executate, pe baza procesului-verbal de recep[ie finald" '

12.3. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

12.4. -Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie care a fost constituita

de catre executant, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate

prin prezentul contract subsecvent. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,

achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au

fost respectate.

1 3. Incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului subsecvent
13.1 (1)'Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, la ordinul scris al achizitorului, care va

cuprinde in mod expres lucrarile vor fi executate si cantitatile aferente.
(2) ln cazul in care executantul sufera intazieri datorate in exclusivitate achizitorului, partile pot stabili

de comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarilor.

13.2.(1) Lucrarile executate in baza contractului subsecvent trebuie finalizate in termenul convenit de

parti, termen care se calculeaza de la data mentionata in ordinul scris emis de Achizitor.
(2) ln cazul in care:

-exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza executantului; sau

-exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului

subsecvent de executant, acesta este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucrarilor

sau a oricarei faze a acestora iar atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de executare a

lucrarilor si vor semna un act aditional, fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului

subsecvent.
13.3. - ln afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice

intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati executantului, in

cuantum de 0,10 % pe zi de intarziere din valoarea contractului subsecvent.

13.4. - Prezentul contract subsecvent inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri'.

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract;
d) in caz de forta majora.

14. Receptia lucrarilor
14.1. - (1j Receptia lucrarilor se efectueaza, in conformitate cu reglementarile in vigoare, in doua etape:

- la terminarea lucrarilor;
- receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.



(2) Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile sunt terminate,
comisia de receptie examinand lucrarea executata si va constata concordanta cu specificatiile din
propunerea tehnica si caietul de sarcini al procedurii.
14.2. - Eventualele defectiuni ce apar in termenul de garantie a lucrarilor efectuate, precum si propunerile

facute de comisia de receptie la terminarea lucrarilor trebuie remediate de executant pe cheltuiala

acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite.
14.3. - Receptia finala se face la expirarea perioadei de garantie, timp in care se face verificarea

comportarii in exploatare a lucrarii executate si se remediaza eventualele deficiente aparute in perioada

de garantie
14.4. - Executantul se obliga sa raspunda pentru viciile ascunse ale materialelor procurate si utilizate de

acesta in vederea indeplinirii obiectului contractului, si pe cele ale lucrarii, dupa ce a fost receptionata de
catre achizitor.

15. Perioada de garantie acordata lucrarilor
15.1 Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor prevazute in acest

contract subsecvent pe o durata de 12luni (ce constituie perioada de garantie a lucrarilor si perioada de
remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor

contractate.

16. Subcontractanti
16.'t. Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in
care el a semnat contractul cu achizitorul.
16.2. (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu

subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu

acestia se constituie in anexe la contract, daca este cazul.
16.3. Executantul este pe deplin raspunzatorfata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.

17. Cesiunea
17 .1. ln prezentul contract subsecvent este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract,

obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.

17.2. Cesiunea nu va exonera executantulde nici o responsabilitate privind garantia sau orice alteobligatii
asumate prin contract.

18. Forta majora
18.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
18.2. Foria majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
18.3. lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, darfara a prejudicia

drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
18.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii

consecintelor.
18.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca

vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

19. Denuntarea si rezilierea contractului
19.1. ln cazul neindeplinirii de catre executant a obligatiilor prevazute in prezentul contract subsecvent,

contractul va fi reziliat de drept, fara interventia instantei, fara punere in intarziere sau orice alta formalitate
prealabila. Rezilierea isi va produce efectele de la data emiterii deciziei de reziliere de catre achizitor.

20. Solutionarea litigiilor
201. Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea

contractului.



20.2.Daca, dupa'15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa

rezolve in mod'amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de

catre instantele judecatoresti din Romania.

21. Ajustarea pretului contractului
Freturile unitare sunt cele declarate in propunerea financiard, anexi la contract si nu se vor modifica pe

toata durata contractului.

22. Limba care guverneaza contractul
221. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

23. Comunicari
23.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului, trebuie sa fie transmisa in

scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentultransmiterii, cat si in momentul primirii.

23.2. iomunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia

confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Z{.Legea apl icabi la contractu lu i

24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Serviciul care deruleaza contractual este Administrare, Planificare, Urmarire, Lucrari si Sisteme de

Reglementarea si Siguranta Circulatiei.
partite au inteles sa incheie prezentul contract subsecvent in patru exemplare, trei exemplare pentru

achizitor si unul pentru executant.

EXECUTANT
SC CR'SIA LIN PROJECT MANAGEMENT SRL

DIRECTOR GEN ERAL ADJ.EC.,
Mireta tONffA V'

c-#itit
PROPRIU,

I ntocmit S. I.A.P.U.C.D.t\

ACHIZITOR
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