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avand ca obiect
PASAJUL UNIVERSITATE''

f. in temeiul Ordonan{ei de Urgentd a Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de

achiziJiepublica,a contractelor de concesiune de lucrdri publice qi a contractelor de concesiune de

servicii,aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legeanr.33712006, s-a incheiat prezentul contract
de prestare de servicii,

Intre
ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuregti, Strada Domnita Ancuta nr.l, sector 1,

telefon/fax 0211313.81.70 , cod fiscal 4433872 , cont trezorerie RO08TRE224A840303200200X
deschis laTrezoreria Statului Sector 1, reprezentataprin Director General Alina ROMAN , Director
General Adjunct Economic Mirela IONITA si Director Genral Adjunct Tehnic Radu HOARTA in
calitate de achizitor, pe de o parte,

si

SC SCHINDLER ROMANIA SRL cu sediul in Bucuregti str. Preciziei nr 6R, sector 6, telefon :

0211336.70.58, fax: 0211337 .36.59, nr. inmatriculare J401228011999, cod fiscal ROI I 1530967, cont
trezorerie RO37TREZ7005069XXX00202I deschis la Trezorcria Municipiului Bucureqti,
reprezentata prin Director General Gabriel CIRSTEA in calitate de promitent prestator, pe de alta
parte.

2. Defini{ii
2.I -inprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta{i astfel:
a.contract - prezentul contract qi toate anexele sale;
b.achizitor qi prestator - pdrfile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pre{ul contiactului - preJul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in bazacontractului, pentru
indeplinirea
integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d.servicii - activitdtile a cdror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maqinile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa / anexele la prezentul contract gi pe care prestatorul are obliga{ia de a le fwnrza in legdturd cu

serviciile prestate conform contractului;
f for{a majori - un eveniment mai presus de controlul pd4ilor, care nu se datoreazd greqelii._sau

vineiacestoia,care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild
executarea gi, respectiv,indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente tdzboaie,
revolu(ii, incendii inundalif sau oricealte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urrnare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefliind exhaustivS, ci
enunliativd. Nu este considerat forfd majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a c;ea
oimposibilitate de executare, face extrem de costisitoate executarea obligaliilor uneia din pdrti;
g,zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1- in-prezentul contract, cu excep{ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include fbrma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dac[ nu se

specificd in mod diferit.
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Clauze obligatorii

y'. Obiectul principal al contractului
4.1- Prestatorul se obligd sd efectueze )rrepara(ii la sciirile rulante din Pasajul Ilniversitate" in
perioada/perioadele convenite qi in conformitate cu obligaliile asurnate prin prezentul contract.
4.2- Achrzitorul se obligd sd pldteascd prelul convenit in prezentul contract pentru operatiunile
efectuate conform anexei nr. 1 .

5. Pre{ul contractului
5.1 - Preful convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de cdtre achizitor, conform
graficului de pldti, este de 28.780,55 lei, la care se adaugb TVA in valoare de 6.907,34 lei.
5.2 - Prelul total, inclusiv TVA, al contractului : 35.687.89 conform anexa

6.Durata contractului
6.1 - Durata contractului subsecvent este de : maxim 6 saptamani .

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd semnarea acestuia.

& Documentele contractului
8. 1 - Documentele contractului sunt:
a) propunere tehnica si propunere financiara;
b) caietul de sarcini ;

9. Obliga{iile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obliga sd efectueze operatiunile stabilite in anexa nr. l, cu respectarea
standardelor si normelor tehnice in vigoare cat si cu performantele prevdzute in propunerea tehnica
inclusiv clarificdrile si modificdrile ulterioare.
9.2 - Prestatorul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamalii qi acliuni in justilie, ce rezultd. din incdlcarea unor drepturi
intelectuald
(brevete, nulne, mdrci inregistrate etc), legate de echipamentele, materialele,
utilajele
folosite pentru sau in legdturd cu produsele achizilionate; qi

de proprietate

instalaliile sau

ii)daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de
Care O

de incdlcare rezultd, din respectarea caietului de

orice natur6, aferente, cu exceplia situaliei in
astfel

sarcini intocmit de cbtre achizitor.

10. Obliga{iile principale ale achizitorului
10.1- Achizitorul se obligd sd pldteascd prelul cdtre prestator in termen de 30 de ztle de la
inregi strarea facturilor la sediul Administraliei Strdzilor.
I0.2- Dacd, achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevdzute
la art. 10.i, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreazd
factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

//. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obliga{iilor
1 1.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivS, prestatorul nu reuqeqte sd-qi execute obligaliile asumate
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prelul contractului, ca penalitali, o sumd
echivalentd cu o cotd procentuald, de 0,15o/o din prelul contractului pentru fiecare zi de intarziere,
pana la indeplinirea ef-ectiva a obliga{iilor.
11.2- In cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligalia de a pldti ca penalitdli o sumd echivalentd cu 0,75o/o
din valoarea facturilor neachitate, pe zi calendaristica de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a
obligafiilor.- Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pdrli, in
mod culpabil gi repetat, dd dreptul pdrlii lezate de a considera contractul de drept reziliat- gi de a
pretinde plata de daune-interese.
11.3- Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd,
adresatd prestatorului, fbrd nici o compensalie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca
aceastd anulare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru prestator.
in acest caz, ppestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din
contract in{epJinita pAna lqdata denuntdrii unilaterale a contractului.' 
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1 1.5- incetarea contractului
(l)Prezentul contract inceteazd de plin drept, fara a mai fi necesara intervenJia unui/unei tribunal/
in3tanle judecdtoreqti in cazul in care una dintre parti :nu isi presteazd una din obliga{iile esen}iale-din
prezentul contract;este in stare de incapacitate de plata sau a fost declangata procedura de lichidare
(faliment; inainte de inceperea prestdrii prezentului contract; cesioneazd drepturile si obligaliile sale

prevdzute de prezentul contracf fara acordul celeilalte parti; isi incalca vreuna din obligaliile sale,

dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de cdtre cealaltd parte, ca.o noua nerespectare a

acestora va duce la incetarea prezentului contract sau in termen de 30 zile de la data primirii
notificdrii prin care i s-a adus la cunoqtin\a ca nu si-a executat ori isi presteazd in mod
necorespunzator oficare dintre obligatiile ce ii revin.
(2)Partea care invoca o cauiza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
parti, cu cel mult 30 zile inainte de data la care incetarea urmeazd sa-si producd efectele.
(3)Rezilierea /incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente

intre pdrfile contractante.
(4)Prtvederile prezentului articol (respectiv 11.5, incetarea contractului) nu inlatura rdspunderea
pdrtii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

12. Garan(ia de bunl execufie a contractului
l2.I Prestatorul se obligd sd constituie garanJia de bund execulie a contractului prin Scrisoare de
garar\iebancara, in cuantum de l0o/o din preful acestuia rcprezentdnd 2.878,05 lei fara TVA.
Scrisoarea de garantie bancara trebuie constituita celtdrziu panala incheierea Procesului verbal de

punere in funcfiune a scdrilor rulante.
1Z.Z- ncnizitorul are dreptul de a emite preten{ii asupra garan}iei de buna execu{ie care a fost
constituita de cltre presiator, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineqte
obligaliile asumate prin prezentul contract subsecvent. Anterior emiterii rmei pretenfii asupra garanJiei

de buna execulie, achizitorul are obligalia de a notifica acest lucru prestatorului, precizdnd totodatd
obligafiile care nu au fost respectate.
12.3- Perioada de garanlie este de 12 luni de la data procesului verbal de receplie a punerii in
func{iune, in conformitate cu art. 6 din oferta tehnica si financiara.
12.4- Restituirea garanliei se va face la 14 zile de la expirarea perioadei de garanlie conform art 72.

13. Alte responsabilitl{i ale prestatorului
13.1 -(1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul qi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat qi in conformitate cu propunerea sa tehnicd.
(2) Prestatorul se obligd sd supravegheze prestarea serviciilor, sd asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele qi orice alte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitivd,
cerute de gi pentru contract.

14. Alte responsabiliti{i ale achizitorului
I4.l - Achizitorul se obligd sd pund la dispozilia prestatorului orice informa{ii pe care acesta le-a
cerut qi pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.

75. Recep{ia serviciilor prestate
15.1 - 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.

16. incepere, finalizare, intirzieri, sistare
l6.lPrestatorul are obliga{ia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil dupa
semnarea contractului. Modificarea perioadei de prestare asumate prin prezentul contract se face cu
acordul pd4ilor, prin act adilional.
16.2- In 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.

I 7. Ajustarea pre{ului contractului
l7.l - Pentru serviciile prestate, pldlile datorate de achizitor prestatorului se vor efectua rn baza
procesului verbal de inventariere a pieselor inlocuite si a lucrdrilor executate pentru fiecare scara in
parte si respectdnd tarifele declarate in Propunerea financiard, anexd la contract.
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18. Amendamente
18.1 - Pdrlile contractante au dreptul, pe durata
clauzelor contractului, prin act adilional, numai
interesele comerciale legitime ale acestora gi

contractului.

indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
in Cazul apariliei unor circumstantre care lezeazd

care nu au putut fi prevdzute la data incheierii

19. Subcontractanti
19.1- Prestatorul are obligafia, in cazul in care subcontracteazd. pdrfi din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemna{i, in aceleaqi condilii in care el a semnat contractul cu

achizitorul.
19.2-(l) Prestatorul are obliga{ia de a
cu subcontractantii desemna{i.

prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate

(2) Lista subcontractanti lor, cu datele de recunoaqtere ale acestora, precum qi contractele incheiate
cu acegtia se constituie in anexe la contract.
19.3-(i) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor fatd de achizitor de modul in care indeplineqte
contractul.
(2) Subcontractantul este
partea sa din contract.

pe deplin rdspunzdtor fatd de prestator de modul in care i;i indeplineqte

(3)Prestatorul are dreptul de a
indeplinesc pntea lor din contract.

pretinde daune-interese subcontractantilor dacd aceqtia nu iqi

19.4- 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.

20. Cesiunea
20.1- Prestatorul are obligaJia de a nu transfera total sau parlial obligaliile sale asumate prin contract,
fard sd obJin6, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea hu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanlia sau orice alte
obligalii asumate prin contract.

21.For|.a majori
21 .1 - Forfa majord este constatatd de o autoritate competentd.
21.2- Forla majord exonereazd pdrtiile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.
21.3- indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac{iune a forJei majore, dar fard a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pArtiilor pdnd la aparilia acesteia.
21.4- Partea contractanti care invocd forfa majord are obliga]ia de a notifica celeilalte pdrfi, imediat
qi in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea
limitdrii consecinJelor.
2I.5- Dacd fo4a majord aclioneazd sau se estimeazd cava acJiona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrfi incetarea de plin drept a prezentului contract,
frrd ca vreuna dintre pdrfi sd poatd pretindd celeilalte daune-interese.

22. Solufionarea litigiilor
22.1- Achizitorul qi prestatorul 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.
22.2- Dac6, dupd 15 zile de la inceperea acestor
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald,
de cdtre instan{ele judecdtoreqti din Rom6nia.

2 3. Limba care guverneazil contractul
23.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romdnS.

24. Comuniciri
24.1-(l) Orice comunicare dintre p6(i, referitoare la indeplinireaprezentului contract, trebuie sd fie
transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii, cdt qi ?n momentul primirii.

24.2- Comunicdrile intre p6rfi se pot face qi prin telefon, telegramS, telex, fax sau e-mail, cu condi{ia
confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

tratative, achizitorul qi prestatorul nu reuqesc sd

fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze



2 5. Legea aplicabili contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

Contractul va fi derulat de SECTIA EXPLOATARE SI INTRETINERE

RUTIERE SI PIETONALE.

Prezentul contract s-a incheiat in patru (4) exemplare, trei exemplare
prestator.

DRUMURI, PODURI, PASAJE

pentru achizitor si unul pentru

ACHIZITOR,

DIRECTOR G
ALINA ROMA

DIRECTOR GENERAL ADJ. TEHN
RADU HOARTA

DIRECTOR GENERAL ADJ.EC.,
MIRELA IONITA

PRESTATOR,

DIRECTOR GENERAL
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