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incheiat in baza acorduluicadru nr.23/08.08.2014 avand ca

Elaborare studii de fezabititate pentru semaforizare, intersectii si

/. in temeiul Ordonantei de urgente a Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de

achizitie publicd, a contractelor de concesiune de lucriri publice gi a contractelor de concesiune de

servicii, aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea nr.33712006, s-aincheiat prezentul contract

de prestari servicii,

intre

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

telefon/fax: 313.81.70, cod fiscal 4433872, conl trezorerie RO45TRE224A840303710101X deschis

b frezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Augustin ANGHELESCU si

Director General Adjunct ec. Mirela IONITA in calitate de achizitor, pe de o parte

si
ASOCIEREA SC SYNERGEflCS CORPORAIION SRt & SC ADCA PROIECT GROUP SRL-

Iider asociere SC SyNERGEr/CS CORPORATION SRt - cu sediul in Bucuresti str.Smaranda

Braescu nr.41, bl. 11H, ap.38, sector 1, telefon: 0211236.00.74,fax'.0211314.30.50, nr. inmatriculare

J40t371412008, cod fiscal RO23401796, cont trezorerie RO87TRE27015069XXX010274 deschis la

Trezoreria Sector 1, reprezentata prin Administrator Adrian llie Dumitru in calitate de prestator, pe de

alta parte.

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

a. contract - prezentul contract qi anexa nr. 1;

b. achizitor gi prestator - pirfile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c. pretul contractului - prelul platibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrald gi corespunzdloare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;

d. servicii - activitdtile a cdror prestare face obiectul contractului;
c. produse - echipamentele 9i orice alte bunuri pe care prestatorul are obligatia de a le utiliza in

legdturd cu prestarea serviciilor conform contractului;
f. iorla majord - un eveniment mai presus de controlul pdrtilor, care nu se datoreazd greqelii sau

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

executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:

rdzboaie, revolutii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urmare a

unei carantine, embargou, enumerarea neflind exhaustivd, ci enunliativd. Nu este considerat fortd

majord un eveniment isemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de executare,

face extrem de costisitoare executarea obligaliilor uneia din pdrtii;

g.zt - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. lnterpretare
3.1 - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul 'izi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daci nu se

specifici in mod diferit.

Glauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - prestatorul se obligd sd elaboreze,,studii de fezabilitate pentru semaforizare, intersectii si

treceri de pietoni" conform anexei nr. 1 in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul

contract.
4.2 - Achizitorul se obligd si plSteascd pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile

prestate.



5. Pretul contractului
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, plitibil prestatorului de citre achizitor, este de
770.053,68 lei, la care se adaugi TVA in valoare de 184.812.88 lei.
5.2 - Pret total contract lei, cu TVA 954.866,56"
5.3. - Pretul contractului este achitat de catre achizitor pe baza facturii emisa de catre prestator
insotita de procesul verbal de receptie a studiilor de fezabilitate.

6. Durata contractului
6.1 - Durata contractului subsecvent este pana la 31.12.2015.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd semnarea acestuia de catre ambele parti.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) acordul cadru nr.23 108.08.2014
b) propunere tehnica si propunere financiara ;

c) actul aditional nr.1 si 2 la acordul cadru ;

9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligd si presteze serviciile la standardele gi/sau performantele prezentate in
propunerea tehnici.
9.2 - Prestatorul se obligi sd despdgubeasci achizitorulimpotriva oriciror:

i) reclamatii gi actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu produsele achizitionate; gi

10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligd sd pliteascd pretul citre prestator, in termen de 30 de zile de la primirea

facturilor emise de catre prestator.
10.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor
11.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reugegte s6-gi execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalititi,
o sumd echivalentd cu o cotd procentuald de 0.15% din valoarea serviciilor neprestate pentru

fiecare zi deintarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei prevazute la punctul 10.2, atunci acesta are obligatia de a pliti ca penalitdti o sumd
echivalenti cu 0,15% din valoarea facturilor neachitate, pe zi calendaristica de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pdrti, in mod
culpabil gi repetat, dd dreptul pirtii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde
plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunta oricAnd la contract, printr-o notificare scrisd,
adresatd prestatorului, fdri nici o compensatie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu conditia ca

aceastd anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru
prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru
partea din contract indepliniti p6nd la data denuntirii unilaterale a contractului.
11.5 - lncetarea contractului
(1) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei/unui
tribunal/instante judecatoresti 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 ;

,fu.



- isi incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost averlizala, printr-o notificare scrisa,
de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la incetarea
prezentului contract sau

- in termen de 10 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 10 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.
(4) Prevederile prezentului articol (respectiv 1 1.5, incetarea contractului) nu inlatura raspunderea
partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

Glauze specifice

12. Garantia de bund executie a contractului
12.1 Prestatorul are obligatia de a constitui contul de garantie si de a depune 0,5 o/o in termen de
maxim 15 zile de la semnarea contractului de ambele parti; suma initiala pe care o va depune
prestatorul in contul de disponibil deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent in administrarea acestuia este de 3.850,26 lei, din valoarea, fara TVA, a contractului.
Pe parcursul indeplinirii contractului achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului pana la concurenta sumei stabilite drept
garantie de buna executie, respectiv 5 %.
Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea prestatorului.
12.2 - Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor afi..92 alin.3, lit a) din
H.G. nr. 92512006, cu modificarile si completarile ulterioare, ce prevede faptul ca : valoarea garanliei
de buna execu[ie aferentd studiilor de prefezabilitate gi/sau fezabititate, se restituie in termen de 14
zile de la data preddrii gi insugirii/aprobdrii documentaliei tehnico-economice respective, dacd nu a
ridicat p1nd la acea data pretenlii asupra ei;
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie care a fost
constituita de catre prestator, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul 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 prestatorului, precizand
totodata obligatiile care nu au fost respectate.

13. Alte responsabilitdti ale prestatorului
13.1 -(1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile previzute in contract cu profesionalismul qi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu propunerea sa tehnic6.

(2) Prestatorul se obligd si supravegheze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane,
materialele, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitivd, cerute
pentru indeplinirea contractului.

14. Alte responsabilitdti ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obligd sd pund la dispozitia prestatorului orice informatii pe care acesta le-a
cerut gi pe care le consideri necesare indeplinirii contractului.

15. Receptia serviciilor prestate
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din Propunerea tehnici gi din Caietul de sarcini.
15.2 - Achizitorul poate preda documentatiile in etape suscesive pe baza proceselor verbale de
predare - primire incheiate cu achizitorul.
16. lncepere, finalizare, intdrzieri, sistare
16.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil dupa
sem narea contractului.
16.2 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare,
orice intdrziere in indeplinirea contractului de dreptul achizitorului de a solicita penalitd(i
prestatorului.

1 7. Ajustarea pretului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plStile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiarS.



18. Amendamente
18.1 - Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii
contractului.

19. Subcontractanti
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteazd pirti din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu
achizitorul.
19'2 -(1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora,
incheiate cu aceqtia se constituie in anexe la contract.

precum gi contractele

19.3 -(1) Prestatorul este pe deplin rdspunzitor fati de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul.

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

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacd acegtia nu igi
indeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului
achizitorului.

indeplinit partea
gi va fi notificati

20. Gesiunea
20 1 - in prezentul contract de achizilie publicd este permisd doar cesiunea creanlelor ndscute din
acel contract, obligaliile ndscute rdmAnAnd in sarcina par[ilor contractante, astfel cum au fost
stipulate gi asumate inilial.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanlia sau orice alte

obligalii asumate prin contract.

2'1. Forta majord
21.1 - Forta majord este constatatd de o autoritate competentd.
21.2- Forta majord exonereaza pdrtiile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.
21.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fdrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrtiilor pand Ia aparilia acesteia.
21.4 - Partea contractantd care invoci forta majori are obligalia de a notifica celeilalte pirli, imediat
gi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea
limitdrii consecinlelor.
21.5 - Daci forta majord aclioneazi sau se estimeazd ca va acliona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pd(i incetarea de plin drept a prezentului contract,
fdrd ca vreuna dintre pdrti sd poatd pretindi celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturi cu
indeplinirea contractului.
22.2 - Dacd, dupd 1 5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi prestatorul nu reugesc si
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se solutioneze
de cdtre instantele judecdtoregti din RomAnia.

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



24. Comunicdri
24.1 -(1) Orice comunicare dintre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie

transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cAt 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 - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.
25.2- Contractul va fi derulat de Serviciul. A.P.U.L.S.R.S.C.

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

prestator.

ACHIZITOR,
ADM I N I STRATIA STRAZI LOR

DIRECTOR GENERAL
AUGUSTIN

DIRECTOR GENERAL
MIRELA IONITA

PRESTATOR,
ASOCIEREA SC SYNERGEr/CS CORPORATION SRt

& SC ADCA PROIECT GROUP SRt
lider asociere SC SyNERGEI/CS CORPORATION SRL

NOMIC,


