
CONTRACT SUBSECVENT DE REPARATII NR.6/20
la acordul cadru nr.41/23.12.2013 avand ca obiect

,,INTRETINERE S' REPARATII LA SCARILE RULANTE DIN PA

1. ln temeiul Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de

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

servicii, aprobati cu modificdri gi completdri prin Legea nr.33712006, s-a incheiat prezentul contract

subsecvent,
intre
ADMINTSTRATTA STRAZTLOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1, sectorl,
telefon/fax 313.81.70 , cod fiscal 4433872 , conltrezorerie RO07TRE224A840303200109X deschis la

Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Augustin ANGHELESCU, Director

General Adjunct Tehnic Radu HOARTA si Director General Adjunct Economic Mirela IONITA in

calitate de achizitor, pe de o parte

si
SC SCH/ TDLER ROMANIA SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Preciziei, Nr. 6R, Et.1, Sector 6, telefon :

0211336.70.58; fax : 0211337.36.59, numdr de inmatriculare J401228011999, cod fiscal

RO11530967, cont RO37TREZ7O05069XXX002021 deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti,

reprezentatd prin Director General Gabriel CIRSTEA in 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 - pi(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;

c.pretuf contractului - prelul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d. servicii - activitatile a cdror prestare face obiectul contractului;
c. produse - echipamentele, piesele de schimb gi orice alte bunuri pe care prestatorul are obligatia de

a le f urniza in leg dturi cu reparati i le efectuate conform contractul u i ;

f. forfa majord - un eveniment mai presus de controlul pdrtilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei

acestora, care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului 9i care face imposibilS

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

revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urmare a unei

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivS, ci enunliativi. Nu este considerat fortd majord

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem

de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pdrti;
g.za - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. lnterpretare
3.1 -in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singularvorinclude
forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinti zile calendaristice dacd nu se specificd

in mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - prestatorul se obligi sd efectueze reparatii la scarile rulante din Pasaiul Universitatii in
perioada convenita gi in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent'
'4.2 - Achizitorul se obligd sd plSteascd pretul convenit in prezentul contract pentru reparatiile

efectuate si prevazute in Anexa 1.

4.3 - perioada de garantie pentru lucrari si piesele inlocuite va fi de 12 luni de la data inlocuirii

acestora, data consemnata in procesul verbal confirmat de catre achizitor.

5. Pretul contractului si modalitatea de plata
5.1 - prelul convenit pentru indeplinirea contractului, plStibil prestatorului de cdtre achizitor pentru

reparatiileefectuate, este de 530.415,93 lei, la care se adauga TVA in valoare de 127-299,82 lei'

5.2 - Pretul total al contractului inclusiv TVA este de 657.715,75 lei.
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6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract subsecvent este de maxim 4 saptamani.

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

8. Documentele contractului
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 obligi sd efectueze reparatiile prevazute in anexa 1a
subsecvent la standardele 9i performantele prezentate in propunerea tehnicS.
g.2 - Prestatorul se obligd sd despdgubeasci achizitorul impotriva oricdror.

prezentului contract

proprietate
materialele,

i) reclamatii gi actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de

intelectuald (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele,

instalatiile folosite pentru sau in legdturd cu produsele achizitionate;

9.3 - prestatorul va efectua reparatiile cu personal de specialitate desemnat in acest scop, astfel incat

sa nu se perturbe activitatea specifica; personalul desemnat va asigura curatenia la locul de munca'

10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1-Achizitorul se ontiga sa platesca pretul reparatiilorefectuate in termen de 30zile calendaristice

de la primirea facturii emise de catre prestator, insotita de devizul si situatiile de lucrari, precum si de

procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat de reprezentatii achizitorului si

prestatorului.'10.2 
- Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei prevdzute,

la art. 10.1 prestatorul are dreptul de a sista efectuarea reparatiilor. lmediat ce achizitorul onoreazd

factura, prestatorul va relua efectuarea operatiunilor, in cel mai scurt timp posibil.

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

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalititi, o sumi
echivalentd cu o coti procentuald de 0,15% din pretul operatiunilor neefectuate pentru fiecare zi de

intaziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.2 - in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea

perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a pl6ti ca penalitdti o sumd echivalenti cu 0,15oh

din valoarea facturiior neachitate, pe zi calendaristica de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a

obligatiilor.
11.i - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pirti, in mod

culpabil gi repetat, dd dreptul pdrtii 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 oricind la contract, printr-o notificare scrisd,

adresati prestatoruiui, fird nici o compensatie, dacd acesta din urmd di faliment, cu conditia ca

aceastd anulare si 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 indeplinitd pind 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 oe 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 averlizata, 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 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 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 intre partile contractante.
(4) Prevederile prezentului articol (respectiv 11.5, incetarea contractului) nu inlatura raspunderea
partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de bund executie a contractului
12.1 Prestatorul se obligd si constituie garan[ia de buni executie a contractului, in cuantum de 10%
din valoarea acestuia, fara TVA, prin scrisoare de garantie bancara, in cuantum de 53.041,59 lei.
Garantia astfel constituita va acoperi intreaga perioada de derulare a contractului subsecvent.
12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, dacd prestatorul nu iqi executS, executd cu intdrziere sau executd
necorespunzdtor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garanliei de bund execulie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului, precizAnd
totodatd obligatiile care nu au fost respectate.
12.3 - Achizitorul are obligatia de a elibera/restitui garan{ia de buni execulie in cel mult 14 zile de la
data indeplinirii de cdtre contractant a obligaliilor asumate prin contractul respectiv, dacd nu a ridicat
pAnd la acea datd pretentii asupra ei.

13. Alte responsabilititi ale prestatorului
13.1 -(1) Prestatorul are obligatia de a efectua reparatiile prevdzute in contract cu profesionalismul gi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat giin conformitate cu propunerea sa tehnicd.

(2) Prestatorul se obligi sd supravegheze efectuarea reparatiilor, sd asigure resursele umane,
materialele, echipamentele gi orice alte asemenea, fie de naturi provizorie, fie definitivd, cerute de gi
pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora se poate deduce in mod rezonabil
din contract.

14. Alte responsabilitdti ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se obligd sd puni la dispozilia prestatorului orice facilititi gi/sau informatii pe care
acesta le-a cerut gi pe care le considerd necesare indeplinirii contractului.

15. Receptie gi verificiri
15.1 -Achizitorul are dreptul de a verifica modul de efectuare a reparatiilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnicd gi din caietul de sarcini.
15.2 -Receptia la finalizarea lucrailor se va efectua pentru fiecare scara in parte, iar constatarile,
urmare verificarilor efectuate, se vor consemna intr-un proces verbal de receptie, semnat de
reprezentanti i ach izitoru I u i si prestatoru I u i.

16. Incepere, finalizare, intdrzieri, sistare
16.1 - Prestatorul are obligatia de a incepe efectua reparatiile in cel mai scurt timp posibil dupa
semnarea contractului.
16.2 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd durata de efectuare a
reparatiilor, acesta are obligafia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorul. Modificarea se face
cu acordul pdrtilor, prin act aditional.
16.3 - in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de efectuare a
reparatiilor, orice intArziere in indeplinirea contractului d5 dreptul achizitorului de a solicita penalitSli
prestatorului.

1 7. Ajustarea pretului contractului
17.1 - Pentru reparatiile efectuate, pldtile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in
propunerea financiard si in anexa prezentului contract subsecvent.
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18. Amendamente
18.1 - Pdrtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional.

{9. Subcontractanti
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteazd pdrti 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 subcontractantii desem nati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, precum 9i contractele
incheiate cu acegtia se constituie in anexe la contract.
19.3 -(1) Prestatorul este pe deplin rdspunzitor fati de achizitor de modul in care indeplineqte
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 - 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. Gesiunea
20.1 - 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.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanlia sau orice alte

obligalii asumate prin contract.

2'1. Forla majord
21 .1 - Forta majord este constatatd de o autoritate competentd.
21.2-Forta majord exonereazd pirtiile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract, pe toatd perioada ?n 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 pirtiilor pAni la aparilia acesteia.
21.4 - Partea contractantd care invocd forta majord are obligatia de a notifica celeilalte pdrti, imediat

9i in mod complet, producerea acesteia 9i sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozitie in vederea

lim itdrii consecinfelor.
21.5 - Dacd forta majord aclioneazd sau se estimeazd ca va acliona o perioadd mai mare de 6luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pdr[i incetarea de plin drept a prezentului contract,

'fdrd ca vreuna dintre pdrti si poati pretindd celeilalte daune-interese.

22. Solulionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul 9i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin

tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturi cu

indeplinirea contractului.
22.2Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestortratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa

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

de catre instantele judecatoresti din Romania.

23. Limba care guverneazd contractul
23.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romAnS'

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

transmisd in scris.



(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cAt 9i in momentul
primirii.
24.2 - Comunicirile intre pirti se pot face gi prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmdriiin scris a primirii comunicirii.

25. Legea aplicabild contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Contractul va fi derulat de Sectia Exploatare Si lntretinere Drumuri, Poduri, Pasaje Rutiere Si

Pietonale.

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

prestator.

ACHIZITOR,

DIRECTOR GENERAL, .'

AUGUSTIN ANGHELESCU
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DIRECTOR GENERAL ADJ.EC.; ..

MIRELA IONITA

DORU ROSOIU

PRESTATOR,

DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL CIRSTEA
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