
CONTRACT DE PREST ARI SERVICII 

1. Partile contractante

nr. /_=;;:---.-�.L-r--i --.-..----�,---,---,--,�c,--;:::-:-
Dep. -□G as AF LO EX TRO CPA ETA cc� FIA 

intre 

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Phoenicia Bussines Center, 

Module le 16, 17, 18, Str. Turturelelor nr.11 A, Sector 3, inregistrata la Reg. Com. Bucuresti cu nr. 

J40/548l/2017, C.U.I. RO 37409960, tel. 0764 423 250, fax: 031-433.44.52, mail (corespondenµi): 

ffice<'l algoriLhrnre�idential.ro. IBAN: RO97RNCB0087157546060001RON deschis la Banca 

Comerciala Romana reprezentata legal prin Mihai Comanescu, avand functia de Pre�edinte al 

Consiliului de Administratie in calitate de BENEFICIAR, 

�I 

FREYROM S.A., cu sediul in Bucure�ti, sector 3, Aleea Marius Emanoil Buteica, nr. 18-20, etaj 3, 

tel. (021) 310.45.67, fax (02 l) 310.45.41, inmatriculata la Registrul Comertului al Municipiului 

Bucure�ti cu nr. 140/5020/1996, avand Cod Unic de inregistrare R8549129, cont bancar deschis la 

Banca Romana pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale - S.M.C.C., nr. ROOS BRDE 450S 

V009 4377 4500, reprezentata prin Director General - DI. Adrian Marian Pavel, in calitate de 

PREST ATOR. 

2. Obiectul contractului
Art. l Obiectul prezentului contract este reprezentat de executarea urmatoarelor servicii: proiectarea 

izolatorilor seismici tip LRB, conform cerinfelor tehnice solicitate pentru obiectivul "Pasaj 

suprateran dinspre autostrada A2 la intersecfia cu Drumul intre Tar/ale" 

3. Valoarea contractului. Modalitati de plata

Art. 1 Valoarea serviciilor de proiectare ce fac obiectul prezentului contract este 49.000 lei fara TVA. 
Aceasta valoare este ferma �i nu se va modifica decat cu acordul pat1ilor contractante. 

Art. 2 Valoarea contractului se va achita astfel: 

Beneficiarul va achita Prestatorului un avans de 60% din valoarea contractului, in termen de 

3 (trei) zile de la data semnarii contractului. 
- 40% din valoarea contractului fiind achitata la predarea proiectului.

4. Obligatiile parfilor contractante
Art. 1 Prestatorul se obliga: 

a. Sa proiecteze izolatorii seismici conform parametrilor din anexa 1;

b. Sa fumizeze desenele in format dwg;





c. Izolatorii sunt dimensionati conform EN 15129 cu marcaj CE �i vor fi 'insotiti de Declaratie

de Performanta (DoP) conform standardului EU305/2011.

5. Receptionarea proiectului

Art.1 Predarea proiectului sau a unor parti din acesta, care fac obiectul prezentului contract, se va 

face pe baza unor Procese verbale de predare-primire, semnate de reprezentanti delegati ai partilor. 

Proiectul final se preda 'in 2 (doua) exemplare listate, in termen de 2 (doua) saptamani de la data 

semnarii contractului pentru elaborarea proiectului tehnic si plata avansului. 

Art. 2 Eventualele obiectii ale Beneficiarului 'in legatura cu finalizarea lucrarilor legate de prezentul 

contract pot fi formulate 'in scris, 'in maximum 20 (douazeci) zile calendaristice de la predarea 

lucrarilor de catre Prestator. 

Art. 3 Eventualele obiectii ale Beneficiarului vor fi analizate de catre ambele parti, 'in termen de 

maximum 7 (�apte) zile calendaristice de la formularea lor �i vor fi rezolvate 'in eel mai scurt timp, 

solutia rezultata urmand a fi consemnata 'intr-un act aditional, semnat de partile contractante. 

Art. 4 Actul care marcheaza 'incheierea obligatiilor prezentului contract este Procesul verbal de 

predare-primire, semnat atat de catre Beneficiar, cat �i de catre Prestator dupa predarea documentatiei. 

Notificarea de catre Prestator privind disponibilitatea acestor planuri pentru a fi livrate Beneficiarului 

final tine loc de Proces verbal de predare-primire, 'in cazul in care Beneficiarul refuza sa receptioneze 

fizic documentele listate. 

Art. 5 Orice intarzieri justificate datorate comunicarii dintre parti sau modificarii temei initiale de 

proiectare atrag dupa sine amanarea corespunzatoare a termenelor de predare. 

6. iocetarea cootractului

Art. I Prezentul contract inceteaza de drept la 1ndeplinirea obligatiilor prevazute 'in contract pentru 

ambele parti. 

7. Rezilierea contractului

Art. 1 Rezilierea unilaterala intervine 'in cazul neexecutarii ori executarii necorespunzatoare de catre 

oricare dintre parti a obligatiilor contractuale asumate conform art. 4. din prezentul contract. 

Rezilierea va opera prin simpla declaratie unilaterala a creditorului ohligatiei neexecutate ori 

executate necorespunzator. Rezilierea va produce efecte in termen de IO zile de la primirea notificarii 

transmise in acest scop catre partea care in mod culpabil nu si-a executat obligatiile contractuale. La 

expirarea termenului de 10 zile, fara ca partea 1n culpa sa-si indeplineasca corespunzator si integral 

obligatiile notificate, contractul se considera desfiintat, fara nicio alta formalitate si fara interventia 

instantelor de judecata. 

Art. 2 Toate neintelegerile privind valabilitatea sau rezultate din interpretarea, din executarea sau 

incetarea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu 

este posibil, vor fi 1naintate instantelor judecatore�ti competente potrivit regulilor de drept comun. 
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Art. 3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, da dreptul 

celeilalte de a pretinde plata de penalitati de 0, 15% pentru fiecare zi de intarziere, in limita a 15% din 

valoarea contractului. 

8. Dispozitii finale

Art. 1 Eventualele modificari pe parcurs ale obiectului contractului, legate de modificari ale temei de 

proiectare prin renuntarea la unele lucrari sau solicitarea altora care nu au fost cuprinse in tema 

initiala, vor fl consemnate in scris �i se vor solutiona prin acte aditionale, implicand modificari 

corespunzatoare ale termenului de predare a documentatiei �i a valorii proiectului. Prezentul contract, 

impreuna cu anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre 

acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

Art. 2 Drepturile de proprietate intelectuala legate direct sau indirect �i generate direct sau indirect de 

serviciile de proiectare efectuate, precum �i documentatia elaborata se afla �i raman in proprietatea 

FREYROM SA. Nicio dispozitie a prezentului contract nu poate fi interpretata astfel incat sa permita 

cesionarea drepturilor patrimoniale de autor �i/sau a altor drepturi similare de la FREYROM SA catre 

Beneficiar sau alti terti. 

Prezentul contract a fost incheiat astazi, ___ , in 2 ( doua) exemplare, cate unul pentru fiecare dintre 

parti. 

Director General Adjunct, 
niel BANU 

Contabil Sef 
Marius CARAMELEA 

\ 

� 

Sef Serviciu Achizitii 
Alin�i�HE 

JO. <) (> ., 2-D '2c..-- 3 

PRESTATOR 
FREYROM S.A. 

































































Technical Report 

ISOSISM LRB Seismic Isolators - A2 Overpass Bucharest 

This subclause shall not apply to lead rubber bearings provided that the diameter of lead plug exceeds 

15% of the minimum plan dimension (rubber diameter D). 

The critical load is calculated as (EN15129; 8.2.3.3.4): 

per = (A G Ar D' S) / T q 

where: 

A= 1.1 for circular isolators. 

In any case, the following condition shall be satisfied: 

NEd,max � Per/2 

a) For Per / 2 2: NEd,max :a!: Per / 4 the following condition shall be satisfied: 

1 - (2 NEd,max) / Per :a!: 0.7 0 

where: 

0 = dmax / D' 

b) For NEd,max < Per / 4 the following condition shall be satisfied: 

o s 0.7 

Ref. 220216-CN-01-A 11/18 






























