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Catre,

SC TELOXIM CON SRL

Subscrisa S.C. TEL DRUM S.A., cu sediul in Alexandria, str. Libertajii, nr. 458
bis, Jude^ul Teleorman, inregistrata la Registrul Comerjului sub nr. J34/211/1998, C.U.I.
RO2695680, reprezentata legal prin director general Pitis Petre, prin prezenta, ne
exprimam intentia noastra de a incheia contractul de subantrepriza cu societatea dvs, in
vederea realizarii obiectivului ,, intretinere periodica 2013 -- 2014- covoare asfaltice
DROP Bucuresti, Lot B3 - SON Alexandria.
Mentionam ca dispunem de capacitatea tehnica, profesionala si logistica pentru
executarea lucrarilor ce fac obiectul contractului mai sus- mentionat.
Oferta noastra de pret pentru acest contract este de 2 032 221 lei la care se adauga
TVA in valoare de 487 733,04 lei.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL
Ing. Piti? Pe<

CONTRACT DE FIDEIUSIUNE
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. CERTASIG – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. cu sediul în București, str.
Nicolae CARAMFIL 61 B, sect.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9518/ 2003, având
Codul fiscal nr. 12408250 și Cod unic alocat prin Registrul Asigurătorilor RA – 021/2003, reprezentată
legal prin James GRINDLEY – Director General, în calitate de creditor (denumită în continuare
“CERTASIG”),
1.2. S.C. TELOXIM CON S.R.L., cu sediul in Str. Dimbovita, Nr.59, Sect.6, Loc. Bucuresti, având
Codul fiscal nr. RO13986405, în calitate de debitor principal, reprezentata prin Cezar Stuparu, în
calitate de Administrator Special, numit de atre CITR Sucursala Bucuresti SPRL, în calitate de
Administrator Judiciar (denumită în continuare “TELOXIM”)
și
1.3. S.C. TELDRUM S.A., cu sediul in Str. Libertatii, Nr.458bis, Loc. Alexandria, Jud. Teleorman,
având Codul fiscal nr. RO2695680, în calitate de fideiusor, reprezentata prin Pitis Petre, în calitate de
Director General (denumită în continuare “TELDRUM”)
Având în vedere că:
-

CERTASIG în calitate de asigurător și TELOXIM în calitate de asigurat au încheiat contractul de
asigurare de garanție de bună execuție nr. 0126243/ 28.05.2015;

-

prin aceste contracte, CERTASIG s-a obligat față de beneficiarul Compania Nationala de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. – prin Directia Regionala de Drumuri si
Poduri (D.R.D.P.) Bucuresti să garanteze îndeplinirea obligațiilor rezultate din contractul
subsecvent de lucrari nr. 47/ 13.05.2015 și să plătească indemnizația de asigurare în cazul în care
se vor primi solicitări de plată din partea beneficiarului, solicitări având drept temei nerespectarea
de către TELOXIM a obligațiilor sale contractuale;

-

ca urmare a plății indemnizației de asigurare, CERTASIG va avea dreptul de a recupera de la
TELDRUM sumele plătite cu titlu de indemnizație de asigurare beneficiarului Compania
Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. – prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri (D.R.D.P.) Bucuresti;
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-

TELDRUM este de acord ca în cazul în care TELOXIM nu își va îndeplini obligația de plată față
de CERASIG, să îndeplinească în locul acestuia obligația de plată, în calitate de fideiusor solidar.

au hotărât să încheie prezentul contract de fideiusiune, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Codul
civil la art. 2280-2320 și a următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie garantarea de către TELDRUM a obligației TELOXIM de a
înapoia CERTASIG sumele ce se vor plăti de către aceasta în favoarea Compania Nationala de
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. – prin Directia Regionala de Drumuri si
Poduri (D.R.D.P.) Bucuresti, în baza contractul de asigurare de garanție de bună execuție nr.
0126243/ 28.05.2015.
2.2. Fideiusorul se obligă să execute la timp și întocmai obligația pe care si-a asumat-o TELOXIM,
în calitate de fideiusor solidar, in cazul în care acesta nu își execută obligația față de
CERTASIG.
2.3. CERTASIG declară și înțelege că este îndreptățit a-și exercita dreptul la regres și recuperarea
sumelor plătite cu titlu de despăgubire numai după efectuarea plății despăgubirii către
beneficiarul Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. – prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri (D.R.D.P.) Bucuresti, în baza contractelor de
asigurare menționate în preambulul prezentului contract.
III. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
3.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii
lor.
3.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor judecatoresti.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
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4.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta
vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii
lui.
4.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 3 exemplare, cate unul pentru fiecare, astazi
28.05.2015, data semnarii lui.
CREDITOR,

DEBITOR PRINCIPAL,

FIDEIUSOR,

S.C. CERTASI S.A.

S.C. TELOXIM CON S.R.L.

S.C. TELDRUM S.A.
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