
MUNICIPIUL EUCUR€
AOMINISTRATTA StfiAztt oR

CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII NR.5/2015
LA ACORDUL CADRU NR.41l23.1 2.2013

Prestare servicii de intretinere la scarile rulante din pasajul Universitate

1' ln temeiul Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizitiepublicd, a contractelor de concesiune oe lugllnublice gi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatdcu modificdri 9i completdri prin Legea nr.337120i06, s-a ihcheiat prezentul contract de prestare de servicii,

lntre
ADMINISTRATIA sTRAztLoR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sectorl, telefon/fax313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RooTTREzzilAgfio3o3zoorogx deschis la TrezoreriaStatului Sector 1' reprezentata prin Director General Alina RoMAN , Dire;tor c"n"rriAo;rn.t EconomicMirela loNlTA si Director GeneralAdjunct Tehnic Radu HoARTA in calitate de achizitor, p6 oe olarte

si
SC SCH//VDLER ROMATVIA SRI cu sediul in Bucuresti, Str. Preciziei, Nr. 6R, Et.1, Sector 6, telefon:0211336.70.58;fax :021/337.36.59, numdr de inmatriculare J4O/228Ot1ggg, coO fiscat RO11530967, contRo37TREz7005069XXXo02o21 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, reprezentatd prin DirectorGeneral Gabriel clRSTEAin calitate de prestator, pe de altd parte.

2. Definitii
2.1 -in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract subsecvent si anexa;
b' achizitor gi prestator - pdrtile contraclante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;c' pretul contractrlui - prelul pldtibil prestalorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integralS gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitatile a cdror prestare face obiectul c6niractului;
c' produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri pe care prestatorul
are obligatia de a le furniza in legiturd cu serviciiie prestate conform tontractului.f' fo(a majord - un. eveniment mai presus de cohtrolul pdrtilor, care nu se datoreazi gregelii sau vineiacestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibili executarea gi,respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii,inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou,enumerarea nefiind exhaustivS, ci enunfiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemeneacelor de mai sus care, fdrS a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executareaobligatiilor uneia din pirti;
g. zi- zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Intgrpretare
3'1 - ln prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include formade plural 9i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3'2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd inmod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4'1 - Prestatorul se obligd si presteze servicii de intretinere lunara pentru cele 8 scari rulante, dinPasaiul Universitafe in perioada convenita gi in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.4'2 - Achizitorul se obligd sd pldteasci pretul convenit in prezentul co-ntract pentru serviciile prestate.
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5. Pretul contractului si modalitatea de plata
5'1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil prestatorului de cdtre achizitor pentruefectuarea intretinerii pe intreaga durata a prezentului contract su'bsecvent, este de 7g.365,44 lei, Ia carese adauga TVA in valoare de 18.g07,71 lei.
5.2 - Pretul total al contractului inclusiv TVA este de 97.173,15 lei.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract subsecvent : 01.05.2015 - 2g.12.201s.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe odata cu semnarea prezentului contract.

8. Documentele contractutui
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) propunere tehnica si propunere financiara ;b) caietul de sarcini ;c) alte anexe la contract ;

9. Obligatiile principale ale prestatorului
9'1- Prestatorul se obligd s6 presteze serviciile la standardele gi performantele prezentate in propunerea
tehnicd ofertata.
9.2 - Prestatorul se obligi sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:

i) reclamatii 9i actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuald(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamenteie, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legdturi cu produsele achizitionate; gi
ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmiide citre achizitor.

9'3 - Prestatorul va asigura interventia operativa (imediata) pentru remedierea defectiunilor aparute sipunerea de urgenta in functiune a scarilor rulante cu personal de specialitate desemnat in acest scop, in
maxim 2 ore de la constatare sau de la sesizarea achizitorului, indiferent de ora si zi.
9'4 - ln cazul in care piesele nu sunt in stoc prestatorul va comunica achizitorului, in 24 ore de laefectuarea constatarilor, perioada in care va efectua reparatia.

10. Obligafiile principale ale achizitorului
10'1 - Achizitorul se obliga sa platesca pretul catre prestator in termen de 30 zile calendaristice de lainregistrarea facurii la sediul Administratiei Strazilo r.
10'2 - Daci achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei previzute, la art.10'1 prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor lmediat ce achizitorul onore azd faclura,prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

11. sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
11.1 - ln cazul in care, din vina sa exclusivd, prestatorul nu reugegte sd-gi execute obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorulare dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitdti, ; sumi echivalentd
cu o coti procentuald de 0,15% din pretul contractului pentru fiecare zideintaziere, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor.
11.2 - ln cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a plSti ca penalititi o sumd echivalenta cu 0,15% din valoareafacturilor neachitate, pe zi calendaristica de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11'3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pirti, in mod culpabil gi
repetat, dd dreptul pdrtii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pietinde plata de daune-
tnterese.
11'4 ,- Achizitorul igi .rezervd dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd, adresatdprestatorului, firi nici o compensatie, daci acesta din urmd dd faliment, cu conditia ca aceastd anulare sd
nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru prestator.
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in 3c9st caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contractindeplinitd pand la data denuntdrii unilaterale a contractulul.
11.5 - lncetarea contractului
(1) Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei/unui tribunal/instantejudecatoresti 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 deinceperea 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 catrecealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la incetarea pr"."ntrtui 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 oriisi presteaza in mod necorespunzator oricare dintre'obtigatiite ce ii revin.(2) Partea care invoca o cauza de incetare a prevederiior 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 obligatiilor deja scadente intrepartile contractante.

(4) (1)Prevederile prezentului articol (respectiv 11.5, incetarea contractului) nu inlatura raspunderea partiicare in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

Clauze specifice

'12. Garantia de bund executie a contractului
12'1 Prestatorul se obligd sd constituie garantia de bund executie a contractului, in cuantum de 10o/o dinvaloarea acestuia, fara TVA, prin scrisoaie de'garantie bancara, in cuantum de 7.g36,54 lei in maxim 15zile de la semnarea contractului.
122 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita prejudiciuluicreat, dacd prestatorul nu igi executd, executd cu' intA'rziere sau executd necorespunzdtor obligatiileasumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund execu{ie,achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizdnd iotooita obligatiile care nu au fostrespectate.
12'3 - Achizitorulare obligalia de a elibera/restitui garantia de bund executie in cel mult 14 zile de la dataindeplinirii de citre contractant a obligatiilor asum"ate piin .onti".tri ;;;;tiv, oace nu a ridicat pand taacea datd pretentii asupra ei.

13. Alte responsabilitdti ale prestatorului
13'1 -(1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul gipromptitudinea cuvenite angajamentului asumat 9i in conformitate 

", proprn"rea sa tehnicd.(2) Prestatorul se obligd sd supravegtreze prestarea serviciilor, si asigure resursele umane,materialele, instalatiile, echipamentele gi orice-atte asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitivd, cerutede 9i pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau sepoate deduce in mod rezonabil din contract. -

14. Alte responsabilititi ale achizitorului
14'1 - Achizitorul se obligd sa pund la dispozitia prestatorulur orice facilititi gi/sau informatii pe care acestale-a cerut gi pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.

15. Receptie gi verificdri
15'1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cuprevederile din Propunerea tehnicd 9i din caietul de sarcini.

16. Incepere, finalizare, intdrzieri, sistare
16'1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor dupa semnarea contractului.

>r4/hr



16.2 (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de pdrti, termen care
se calculeazi de la data inceperii prestdrii serviciilor.

(2) in cazul in care:
i) orice motive de intdrziere, ce nu se datoreazd prestatorului; sau
ii) alte circumstante neobignuite, susceptibile de a surveni altfel dec6t prin incilcarea contractului de
cStre prestator, indreptilesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor
sau a oricireifaze a acestora, atunci pdrtile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare givor
semna un act aditional.

16.3 - Daci pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecti durata de prestare a serviciilor,
gcesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorul.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul pirtilor, prin
act aditional.
16.4 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intdrziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicitl penalitali prestatorului.

1 7. Ajustarea pretu lui contractulu i
17.1 - Pentru serviciile prestate, plStile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiari, anexd la contract.

18. Amendamente
18.1 - Partile 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 desemnali, in aceleagi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2 -(1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractanti i desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, precum gi contractele incheiate
cu acegtia se constituie in anexe la contract.
19.3 -(1) Prestatorul este pe deplin rdspunzdtor fatd de achizitor de modul in care indeplinegte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzitor 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 - Pre_statorul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului gi va finotificaia achizitorului.

20. Gesiunea
20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fird
sd obtind, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garan{ia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

21. Forta majori
?1 1 - Forta majori este constatatd de o autoritate competentd.
21.2 - Forta majord exonereazd pdrtiile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta actioneazd.
21.3 - lndeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de actiune a fortei majore, dar f6rd a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau pdrtiilor pAni la apari{ia acesteia.
21'4 - Partea contractantd care invoci forla majori are obligatia de a notifica celeilalte pdrti, imediat gi in
mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice misuri tare ii stau la dispozi{ie in vederea limitdrii
consecintelor.
21'5 - Dacd forta majori aclioneazd sau se estimeazi ca va actiona o perioadd mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pirti incetarea de plin drept a prezentului contract, fdrd ca vreuna
dintre pdrti sd poatd pretindd celeilalte daune-interese.



22. Solufionarea litigiitor
2.? 1 , Achizitorul gi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratativedirecte, orice neintelegere sau disputS care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu indeplinireacontractului.
22'2 Daca, dupa 1S.de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolvein mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catreinstantele judecatoresti din Romania.

23. Limba care guverneazi contractul
23.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romAnd.

24. Comunicdri
24j -(1) Orice comunicare dintre pdrti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fietransmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii, cAt 9i in momentul primirii.24'2 - Comunicirile intre..pirti se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu conditiaconfirmirii in scris a primirii comunicirii.

25. Legea aplicabili contractului
25.1 - contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
CONTTACTUI VA fi dETUIAt dE SECTIA EXPLOATARE SI INTRETINERE DRUMURI, PoDURI, PASAJERUTIERE SI PIETONALE.
Prezentul contract s-a incheiat in patru (4) exemplare, trei exemplare pentru achizitor si unul pentruprestator.

ACHIZITOR, PRESTA
DIRECTOR G DIRECTOR

GABRIELALINA ROMAN

DIRECTOR GENERAL ADJ.
RADU HOARTA

DIRECTOR GENERAL ADJ.EC.,
MIRELA IONITA


