
. incheiat in
Lucrari de refacere si

1. Pd(ile contractului subsecvent
in temeiul Ordonanlei de urgenli nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie publicS, a
contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile
gi completirile ulterioare, aprobatd prin Legea nr.33712006, a intervenit prezentul contract subsecvent
intre
ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sector 1,

telefon/fax 313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO45TRE224A840303710101X deschis la

Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Alina ROMAN, Director General
Adjunct Augustin Emil ANGHELESCU si Director General Adjunct Ec. Mirela IONITA in calitate de
achizitor, pe de o parte

Si
S.G AEDILLIA CONSTRUCT 90 S.R.L., cu sediul central in Bucuresti, str. Scoala Herastrau, nr.1 C,
corpA, sector 1, telefon/fax.0211210.60.27, numir de inmatriculare J40l909126.01.2009, cod fiscal RO
25002953, cont de trezorerie nr. RO74TRE27015069XXX011187 deschis la Trezoreria Sector 1,

reprezentatd prin Administrator Vasilica Alin BERCEANU, in calitate de executant, pe de altd parte.

2. Definifii
2.1 -in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta{i astfel.
a) Contract - prezentul contract gi toate anexele sale;
b) Achizitor gi executant - pirlile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) Pretul contractului - pretul pldtibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzdloare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) Lucrari - activititi a ciror executie face obiectul contractului;
e) Produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract gi pe care executantul are obligatia de a le furniza aferent lucrarilor
executate conform contractului;
f) Forta majord - reprezinti o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilS gi inevitabild, care se afld in afara controlului oricirei p5rli, care nu se datoreazd gregelii
sau vinei acestora, gi care face imposibili executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolu{ii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci
enuntiativd. Nu este considerat forti rnajord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea
o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pa(i;
g) zi - 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 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. Obiectul 9i prelul contractului
4.l.Executantul se obligd sd execute Lucrari de refacere si intretinere sisteme de crestere a
gradului de siguranfd a zonelor pietonale si pasajelor din Municipiul Bucuresti pentru lucrari de
reparatii ale sistemelor de crestere a gradului de siguran!5 a zonelor pietonale si pasajelor din
Municipiul Bucuresti, in perioada convenita, in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul
contract, in locatiile prevazute in anexa nr.2.
4.2. - Beneficiarul se obligi si pliteascS executantului prelul convenit pentru indeplinir ontractului
subsecvent de lucrari.



4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de cdtre achizitor, este de
1.328.693,79 lei, la care se adauga TVA in valoare de 318.886,51 lei conform anexei nr.1 la prezentul
contract.
Pretultotal al contractului este de 1.647.580,30 cu TVA.

5. Durata contractului
5.1 - Durata prezentului contract este pana la 30.11.2015.

6. Executarea contractului
6.1 - Executarea contractului incepe dupa emiterea ordinului de incepere.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:

8. Obligafiile principale ale executantului
8.1- Executantul se obligi sd execute lucrarile care fac obiectul prezentul contract in perioada convenita
9i in conformitate cu obligatiile asumate.
8.2- Executantul se obligd sd execute lucrarile la standardele gi sau performantele prezentate in
propunerea tehnici.
8.3 - Executantul se obligd sd despigubeascd beneficiarul impotriva oriciror:
i) reclamatii gi actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturd cu produsele achizitionate, gi
ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excepfia situatiei in care o astfel
de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre beneficiar.

9. Obligafiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se obligd si plSteascd executantului prelul convenit in prezentul contract pentru
lucrarile executate.
9.2- Achizitorul se obligd sd receptioneze lucrarile executate in termenul convenit.
9.3 - Achizitorul se obligd sd pldteascd pretul cdtre executant in termen de 30 de zile calendaristice de la
primirea facturii emisa de catre executant, inbaza procesului verbal de receptie a lucrarilor emis de catre
achizitor. Factura poate fi emisa cel mai devreme in ziua ulterioara celei in care achizrtorul emite
procesul verbal de receptie a lucrarilor.
9.4 - Dacd achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite,
executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor. lmediat ce achizitorul onoreazd factura,
executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

10. Sanc{iuni pentru neindeplinirea culpabild a obliga{iilor
10.1 - ln cazul in 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 penllitdti, o sumd
echivalentd cu o coti procentuald de 0.15% din pretul contractului pentru fiecare zideintarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.2 - in cazul in care beneficiarul nu onoreazd faclurile in termen de 28 de zile lucratoare de la
expirarea perioadei prevazute la art. 9.3, atunci acesta are obligatia de a pldti ca penalitdti o sumi
echivalenti cu 0,15o/o din valoarea facturilor neachitate, pe zi calendaristica de intarziere, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pdrfi, in mod
culpabil, di dreptul pdrtii lezate de a cere rezilierea contractului gi de a pretinde plata de daune-interese.
10'4 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunla unilateral contractul, printr-o notificare scrisd adresatd
executantului, fdrd nici o compensafie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu conditia ca aceastd
denunlare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despigubire pentru executant. in
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
indepliniti pdnd la data denuntdrii unilaterale a contractului.

10.5 - Incetarea contractului
(1 )Prezentul contract i a 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 ;

- 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 obligatiilordeja scadente
intre partile contractante.

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

Glauze specifice

11. Garanlia de bund executie a contractului
11.1 - Executantul se obligd sd constituie garan{ia de buni execufie a contractului in cuantum de 5% din
pretul contractului, in leifara TVA.

la plata.

competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil, distinct, la dispozitia autoritdtii
contractante (conform H.G.nr. 10451201 1).

contractului, fara TVA, reprezentand 6.643,46 lei, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la
semnarea contractului

prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei
stabilite drept garantie de buna executie;

Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea executantului.
11.2- Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund execu(ie, in limita prejudiciului
creat, daci executantul nu igi executd, executi cu intirziere sau executd necorespunzdtor obligatiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra garan{iei de bund executie,
beneficiarul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizAnd totodati obligatiile care nu au
fost respectate.
11.3 - Garantia se restituie conform prevederilor arl..92 alin 4 din HG nr.92512006 cu modificarile si
completarile ulterioare care prevede faptul ca'. ,,in cazul contractelor de lucrdri, autoritatea contractanta
are obligatia de a elibera/restitui garan,tia de bund executie dupa cum urmeazd:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor, dacd nu a ridicat pdnd la acea datd pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garanlie a tucrdritor executate, pe
baza procesului-verbal de receptie finald".

12. Alte responsabilitdfi ale executantului
12.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevdzute in contract cu profesionalismul gi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat gi in conformitate cu propunerea sa tehnicd.

(2) Executantul se obligd sd supravegheze executia lucrarilor, sd asigure resursele umane,
materialele, instalaliile, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitivd,
cerute de gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asiguririi acestora este previzutd in contract
sau se poate deduce ?n mod rezonabil din contract.
12.2 - Executantul este pe deplin responsabil pentru execulia lucrarilor in conformitate cu specificatiile
tehnice prevazute in oferta tehnica. TotodatS, este rdspunzdtor atAt de siguranla tuturor operatiunilor gi
metodelor de executie utilizate, cdt gi de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.



13. Alte responsabilitifi ale achizitorului
13.1 - Achizitorul se obligi sd pund la dispozilia executantului orice facilitSli 9i/sau informatii pe care le
consideri necesare indeplinirii contractului.
14. Recep{ie gi verificdri
14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executie a lucrarilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din propunerea tehnici gi din caietul de sarcini.

15. incepere, finalizare, intArzieri, sistare
15.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe executia lucrarilor in timpul cel mai scurt posibil.
15.2- (1) Lucrarile executate in baza contractului sau, daci este cazul, oricare f azd a acestora prevdzutd
a fi terminatd intr-o perioadd stabilitd, trebuie finalizate in termenul convenit de pd(i, termen care se
calculeazd de la data inceperii executiei lucrarilor.
(2)in cazul in care:

i)orice motive de intArziere, ce nu se datoreazd executantului, sau
ii)alte circumstanle neobignuite susceptibile de a surveni, altfel decAt prin incdlcarea contractului

de cdtre executant,indreptdtesc executantul de a solicita prelungirea perioadei de executie a lucrarilor
sau a oricdrei faze a acestora, atunci pa(ile vor revizui, de comun acord, perioada de executie gi vor
semna un act aditional.
15.3 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului executantul nu respectd durata contractului, acesta are
obligalia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorul. Modificarea perioadei de executie asumate se
face cu acordul pirtilor, prin act aditional.
15.4 - ln afara cazului in care beneficiarull este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice
intdrziere in indeplinirea contractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitifi executantului.

1 6. Ajustarea prefului contractului
16.1 - Pentru executia lucrarilor, platile datorate de achizitor executantului sunt tarifele declarate in
propunerea financiard.
16.2 - Pe toata perioada de derulare a contractului, preturile aferente lucrarilor executate nu se
aclualizeaza.

17. Subcontractan{i
17.1 - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteazi pi(i din contract, de a incheia
contracte cu subcontractan{ii desemnali, in aceleagi conditii in care el a semnat contractul cu
beneficiarul.
17.2 - (1) Executantul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate
cu subcontractan{ii desemna{i.

(2) Lista subcontractanfilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cAt gi contractele incheiate
cu aceqtia se constituie in anexe la contract.
17.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzdtor fatd de beneficiar de modul in care indeplinegte
contractul.

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

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor dacd acegtia nu igi
indeplinesc partea lor din contract.
17.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu gi-a indeplinit partea sa
din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului gi va fi notificati
achizitorului.

18. Fo(a majori
18.1 - Forta majord este constatatd de o autoritate competentd.
18.2 - Forta majord exonereazi partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneazd.
18.3 - lndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fortei majore, dar fdrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrtilor pind la aparitia acesteia.
18.4 - Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte pdrti, imediat gi in
mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice misuri care ii stau la dispozitie in vederea limitdrii
consecintelor.

M



18.5 - Partea contractantd care invocd forla majord are obligatia de a notifica celeilalte pdrti incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
18.6 - Dacd forta majori actioneazd sau se estimeazi ca va acliona o perioadd mai mare de 6luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pd(i incetarea de drept a prezentului contract, fdrd ca
vreuna din p5(i sd poatd pretindi celeilalte daune-interese.

1 9. Solufionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu
indeplinirea contractului.
19.2 - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi executantul nu reugesc sd
rezolve in mod amiabil o divergen{d contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de
cdtre instantele judecdtoregti competente din Rominia.

20. Limba care guverneazl contractul
20.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romAnd.

21. Comuniciri
21.1 - (1) Orice comunicare intre pdr{i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii, cit gi in momentul primirii.
21.2 - Comunicdrile intre pi(i se pot face 9i prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmiriiin scris a primirii comunicdrii.

22. Legea aplicabili contractului
221 - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.

Serviciul care deruleaza acest contract subsecvent este Serviciul Administrare, Planificare, Urmarire
Lucrari si Sisteme de Reglementare Siguranta Circulatiei.

Prezentul contract in s-a incheiat in 4 (patru) exemplare, 3 (trei) exemplare pentru achizitor si 1

exem plar pentru executant.
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