PROIECT
Contract de achizifie publicl de lucriri

N..

/

l. Pdrlile contractante :
- IIIUIVCPIUL SIGHI$OARA, cu sediul in str. Muzeului, nr.1, tel.:
026:.51it1264, codul fiscal

: 5669309,

02657712g0, fax:

reprezentat prin Ovidiu-Dumitru Mll6ncrdvean
- primar, care
potrivil. dispozi{iilor legale exercit[ de drept atribu{iile primarului, in
calitate de achizitor, qi

.......denumirea operatorului economic adresa

inregisl.rare

la O.

telefon/fax

(trez:ori:rie)

funclia.......

in calitate de executant.

numdr

de

reprezentatd
pnn
(denumirea
conduc5torului).

2. DeJinilii
2-1 - inprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astf-el:
contract -prezentul contract gi toate anexele sale;
archizitor si executanl - pdrfile contractante, aga cum sunt acestea numite
in prezentul contract;

a.
b'
c' pre{ul contractulzi - pretul pl5tibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului.

pentru
indeplinirea integrald qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale,
asumate prin contract;
d. armplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;
e' Jbr$o maiord - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar,
absolut
imprevizibilS qi inevitabila, care se afld in afara controlului oricdrei
p6rfi, care nu se d,atoreazd,
grepelii sau vinei acestora, qi care fbce imposibild executarea qi,
respectiv, indeplinirea contractului:
sunt ccrnsiderate asemenea evenimente: rdzboaie, revolufii, incendii, inunda{ii
sau orice alte
catastrofe naturale, restricfii apdrute ca urrnare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind
exhaustivd, ci enunliativd; nu este considerat fo4d majori un eveniment
asemenea celor de mai sus
care, fErd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obliga{iilor
uneia din pa4i;
f. z,i - ;zi calendaristicd: an - 365 zile.

3.Interpretare
3'1- In prezentul contract, cu excep(ia unei prevederi contrare, cuvintele la
fbrma singular vor
include lorma de plural qi vice versa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
3'2- Termenul "zi"sau "zlle" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice,
dacd nu se
specificii in mod diferit.
4. Ob,iectul Si prelul contractului
4'1- Exr:cutantul se obligd sd execute, in perioada convenita gi in confbrmitate
cu obligaliile
asumate prin prezentul contract qi documentele acestu ia
de
reparalii
,,Lucrdri
lafalada sdtii Mihai
Emin:escu " (CPV : 45410000-4 - lttcrdri cle tencuire, 45400000-l
lucrdri tle .finisare a
construc{iilor: 45412100-8 lttcrari de vopsire,45453000-7lucrdri tle reparalii generale ;i de
renov,are)..

4'2- /\chizitorul se obligd
de lucr[r'i.

sd plSteasc6 executantului

prelul convenit pentru indeplinirea contractului

4'3- Pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pre{ul lucr6rilor
executate, pldtibil
executantului de crtre achizitor, este de ............ rei, din care T.v.A.
repre2int6.................. lei.
5.

l-l urata

contractului
5.1 - Ilxecutantul se obligd sd execute lucrdrile in termen de -----------de zile de la data inceperii
exer;utlrii contractului.
5'2- Contractul intrf, in vigoare la data incheierii lui gi incet eazd, sd,producd
efecte la datarecep{iei
f-rnale a lucrdrilor.
c o ntractu lui
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) referatul de necesitate nr.
...., tntocmit de achizitor;
b) oferta tehnicd si o.ferta.financiard ;
c) caietul de sarcini, nr. ........................,tntocmit de achizitor;
d) detaliu cumparare directd nr. DA
publicat in s.E.A.p.
e) garantia de bund execulie
fl alte documente pe care pdr{ile inleleg sd le considere ca .fdcanrl parte integrantd riin
prezenlul contract.

6. L) o c,ume nte le

;

e c: utar e a c o ntractu lui
7'1 - Elrecutarea contractului incepe la data menfionati in
ordinul de incepere a lucririlor, care
Ya fi emis de achizitor dupi predarea amplasamentului qi constituirea garan{iei
de buni
execu{ie de cltre executant.
7.2. - E,xecutantul se oblig6 sd execute lucrdrile in termen
de ............. ........zilede la data menlionatd
in ordinul de incepere al lucrdrilor, cu excepfia perioadelor in care
din motive obiective, temeinic
justiflicate, achizitorul emite ordin de sistare
al lucrdrilor.

7. E,r

8. Proterclia patrimoniului cultural nalional
8'1 - Troate fosilele' monedele, obiectele de valoare sau orice alte
vestigii sau obiecte de interes
arheololgic descoperite pe amplasamentul lucririi sunt
considerate, in relafiile dintre parfi, ca fiind
prop;rietatea absolutd a achizitorului.
8'2 - Executantul are obligalia de a lua toate precau{iile necesare
pentru ca muncitorii s6i sau oricare
alte persoane sd nu indeprrteze sau sd deterioreze otiectele
prevrzute la clauzag.l, iar imediat dupd
descr:perirea qi inainte de indepdrtarea lor, de a ingtiinla
achizitorul despre aceastd descoperire qi de
a indepf ini dispoziliile primite de la achizitor privini indepdrtarea
acestora. Dacd din cauza unor
astf-ell ite dispozilii executantul suferd intarzieri qi/sau
cheltuieli suplimentare. atunci, prin
consulta.re, pdrtile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execu{ie la care executantul are dreptul:
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la preful contractului.
8'3 - Achizitorul are obligafia, de indatd ce a luat la cunogtin|d
despre descoperirea obiectelor
prevdrzute la clauza 8.1, de a inqtiin{a in acest
sens organele de polilie qi comisia monumentelor
istori,ce.

9. Oblig,aliile principale ole executantului
9'1 - Exr:cutantul se obligd sd execute qi sd finalizeze lucrdrile
in conformitate cu obligaliile asumate
prin prez:entul contract.
9'2 - (1) Executantul are obligalia de a executa qi finaliza
lucrdrile, precum qi de a remedia viciile
ascunse, cu atenlia qi promptitudinea cuvenitS, in concordanfd
cu obligaliile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligafia de a supraveghea lucrdrile,
de a asigura fbrfa de muncr, materialele,
instalafiile, echipamentele qi toate celelalte;biecte,
fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea
asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se
poate cleduce in mod rezonabil din contract.
9'3 - (l) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea,
stabilitatea gi siguran{a tuturor
operafiunilor executate pe qantier' precum gi pentru procedeele
de execu]ie utilizate. cu respectarea
preruederilor qi a reglementdrilor legii privind calitatea
in construc{ii.
(2) Un exemplar din documentatia predatd de cdtre achizitor
executantului va fi tinut de acesta in
ved';:reil consultarii de cStre Inspectoratul de Stat in
construc{ii, precum qi de cdtre persoane
autcl,rizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) lDxecutantul nu va fi rdspunzdtor pentru proiectul qi caietele
de sarcini care nu au fost intocmite

de el.

(4) l]xecutantul are obliga{ia de a pune la dispozilia achizitorului,
la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de mdsurrtori (atagamentele) qi, dupd
caz, in situaliile convenite. desenele,
calculele, verificdrile calculelor qi orice alte documente pe
care executantul trebuie sr le
intor:mr:ascd sau care sunt cerute de achizitor.
9'4 - (1) Executantul are obliga{ia de a respecta executa dispoziliile
Ei
achizitorului in orice
problemd, menlionatd sau nu in contract, refbritoare
la lucrare.'trr iu^r in care executantul
conside'rd cd dispoziliile achizitorului sunt nejustificate
sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, lard ca obiectiile respective sd il absolve
de obliga{ia de a executa dispoziliile
primite, cu,excepfia cazului in care acestea contravin prevederilo.
t.gute.
(2)rn cazul in care respectarea qi executarea dispozifiilor prevdzute
la alin.(1) determind dificultafi
in e>iecu{ie care genereazr costuri suplimentare, atunci aceste costuri
vor fi acoperite pe cheltuiala
achi;zitc,rului.

9'5 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor
fa{a de reperele date de
achi:ritor, precum 9i de fumizarea tuturor echipamentelor,
instrumentelor, dispozitivelor gi
resu,selor umane necesare indeplinirii responsabilitiiii
respective.
(2) iin cazul in care, pe parcursul execu{iei lucrdrilor, survine
o eroare in pozilia. cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei p4i a lucrdrilor,
executantul are obligafia de a rectifica
eroarea constatatr, pe cheltuiala sa. cu exceplia situaliei
in care eroarea respectivd este rezultatul
datelor incorecte furnizate. in scris, d.
proilctant. pentru verificarea trasdrii de cdtre
"iir. qi partru cu grijd toate
proiectant' executantul are obligafia de a proteja
reperele, bornele sau alte
obiec:te lolosite la trasarea lucrdrilor.

9'6 - Pe parcursul execuliei lucrdrilor gi remedierii viciilor
ascunse, executantul
obliga{ia:
i) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdrorareprezenld
pe gantier
este aut<lrizatd qi de a mentine qantierul (at6.t timp
cat acesta este sub controlul sau) qi lucrdrile (atdt
timp cdt acestea nu sunt finalizate qi ocupate de idtre achizitor)
in starea de ordine necesard evitdrii
oricdr:ui pericol pentru respectivele persoane,
ii) de a procura qi de a intre(ine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecfie,
ingrdrliri:, alarmd qi pazd', cdnd gi unde sunt necesare
sau au fbst solicitate de cdtre achizitor sau de
cdtre alte autorit5li competente, in scopul protejarii lucrdrilor
sau al asigurdrii confortului
rivera.nilor;

iii) de a lua toate mdsurile rezonabile necesare pentru a proteja
mediul pe qi in afara
qantierului qi pentru a evita orice pagubd sau neajuns
provocate persoanelor. proprietd{ilor publice
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau
al{i factoriienerafi de metodele sale de lucru.
9'7 - Executantul este responsabil pentru menliner.u i, bund
stare a lucr[rilor. materialelor.
echipirmentelor qi instala(iilor care urrnea zd, a fr puse
in operd, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pdnd la data semndrii procesului-verbal
de receplie a lucrdrii.

9'8 - (1) Pe parcursul executiei lucrrrilor qi al remedierii
viciilor ascunse,

executantul are obligafia,
in tnasura permisd de respectarea prevederilor contractului,
de a nu stanjeni inutil sau in mod
abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) caile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi cailor publice
sau private care
deservesc proprietdlile aflate in posesia achizitorului
sau a oricdrei ult. p..roun..

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor,
acliunilor in justi{ie.
daunelcr-interese,
costurilor,

taxelor gi cheltuillilor, indiferent de natura lor, rezultand din
sau in
legdturd cu obliga{ia prevdzutd la alin.(1), pentru care responsabilitatea
revine executantului.
9'9 - (1) Executantul are obliga{ia de a utiiiza in mod rezonabil
drumurile sau podurile ce comunic'
cu siau sunt pe traseul gantierului qi de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de crtre
traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sf,i: executantul
va selecta traseele, va alege
qi va ftrlosi vehiculele, va limita qi repartiza incdrciturile,
in aqa lbl inc6t traficul suplimentar ce va
rezuha in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalaliilor sau altora
asenlenrea, de pe qi pe qantier, sd fie limitat, in mdsura
in care este posibil, astfel inc6t sd nu producd
deterior:dri sau distrugeri ale drumurilor qi podurilor respective.
(2)ln cazul in care se produc deterior5ri sau distrugeri ale oricdrui pod
sau drum care comunicdcu

sau care se afl5 pe traseul qantierului, datoritd transportului
materialelor, echipamentelor,
instaLlaliilor sau altora asemenea, executantul are obligalia
de a despdgubi achizitorul impotriva

tuturor reclamaliilor privind avarierea respectivelor podriri
sau drumuri.
(3) cu excep{ia unor clauze contrare prevdzute in contract,
executantul este responsabil qi va plati
consolidarea, modificarea sau imbunitd{irea, in scopul
facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor. instalaliilor sau altora asemenea, a oricdror
drumuri sa, poduri care comunicd cu
sau care se afld pe traseul qantierului.
9.10 - (l) Pe parcursul execuliei lucrdrii, executantul
are obliga{ia:
i) de a evita, pe c0t posibil, acumularea de obstacoie inutile pe gantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna qi indepdrta de pe qantier ddrAmdturile, molozul sau iucrarile
provizorii de
orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) E'xer:utantul are dreptul de a reline pe qantier, pdnd
la sfhrEitul perioadei de garan{ie, numai acele
materiale' echipamente, instalalii sau lucrdri provizorii,
care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligalii.lor sale in perioada de garanlie.
9'r1 - Executantul rdspunde, potrivit obligaliilor care ii revin, pentru
viciile ascunse ale construcliei,
ivite intr-un interval de 2 (doi) ani de la recep{ia lucrf,rii qi,
dupd implinirea acestui termen. pe toatd
durata dle existenfd construc{iei, pentru viciile structurii
de rezisten !d,. ca urmare a nerespectdrii
.a
proiectelor qi detaliilor de execu(ie aferente execu{iei
lucrdrii.
9.L2 'E;xecutantul se obligr sd despdgubeasca achizitorul
impotriva oricdror:
i) reclamafii qi acliuni in justilie, ce rezultr din incdlcarea
unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume' mdrci inregistrate etc.),
sau cele legate de echipamentele,
materialele, instalafiile sau utilajele folosite pentru sau
in legdtura cu execu]ia lucrdrilor
sau incorporate in acestea; gi
ii) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturr aferente, cu excep{ia
situa{iei
in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului
sau caietului de sarcini
intocmit de c6tre achizitor.
0. O,b I igaliile ac h izito r ul ui
10'1 -- Achizitorul se obligd s[ pldteascd executantului
preful convenit pentru execu]ia qi finalizarea
lucririi.
1

\0"'L -La inceperea lucr[rilor achizitorul are obligafia de
a obline toate autor rza\iile qi avizele
executiei lucrdrilor.
10':| - (1) Achizitorul are obligafia de a pune la dispozilia
executantului, fErd platd, dac6 nu s-a
converLit alttbl, urmdtoarele:
a) amplasamentul lucrf,rii, liber de orice sarcin6;
b) suprafelele de teren necesare pentru depozitare qi pentru organizareade qantier;
c) cdile de acces rutier qi racordurile de cale feratd:
d) racordurile pentru utilit{i (apd, gaz, energie, canalizare etc.). p6nr la limita
nec(JSare

amplasamentului gantierului.

(2) costurile racordurilor pentru utilitdti ( apa, gaz,

energi e, canalizare, etc), avizele de racordare
precunl qi cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat
se suporti de executant.
(3) costurile pentru consumul de utilitSli ( api, gaz, energie, canalizare,
etc) se suport6 de
executant.
1o'4 - r\chizitorul are obligafia de a examina qi mdsura lucrdrile
care devin ascunse in cel mult o zi
lucriitoare de la notificarea executantului.
10'5 - 'z\chizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea
documentelor qi a oricdror alte informalii
furnizar[e executantului, precum qi pentru dispoziliile qi
livrdrile sale.

pentru netndeplinirea curpabitd a obrigaliilor
-sayaiuni
11'1In caztl in care, din vina sa exclusivd, execlrtantrl nu reuqeqte sd-qi execute
obliga(iile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul
de a deduce, ca perralitdli, o sumd echivalentd
cu c, cotd de 0,1Yo din prelul obligatiilor neindeplinite sau indeplinite
necorespun zdtor, pentru
fiecare '.i de intdrziere, p6n[ la indeplinirea efectivd u u""rto.u.
11'2" in cazul in care achizitorul nu onoreazd, facturile in
termen de 30 de zrle de la expirarea
perioad':i convenite, atunci acesta are obliga{ia de a pldti.
ca penalitdli, o sum6 echivalent6 cu o cotd
de 0'lolt din plata neefectuatd, pentru fiecare zi d,e ini|trziere,
p6na la data efectudrii platii.
11'3- Nerespectarea obliga{iilor asumate prin prezentul contract
de cdtre una dintre pdrfi, in mod
culpirbil, dd dreptul pdr\ii lezate de a considera contractul
rezlliat de drept gi de pretinde
!t_.

a

daune-interese.

plata de

11'4- Achizitorul i$i rezervd dreptul de a denunla unilateral
contractul, printr-o notificare scrisd
executantului, fIrS nici o compensafie, dacd acesta din urmf,
dd faliment, cu condilia ca
denun{are sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la
ac{iune
sau despdgubire pentru
leasla In acest
executant'
caz, execLltantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare
pentru
partea din contract indeplinita pAna la data denunldrii
unilaterale a contractului.
adresratS'

12. G:urunlia de bund execulie a contractului
12'7- E'><ecutantul se obligd si constituie garanlia de bund
execu(ie a contractului, in cuantum de
lei, reprezentAnd r0'/, din pre(ur contracturui, frri r.v.A.,
prin :
- Re!ineri succesive din sumele datorate pentru facturi parliale;
in acest scop executantul se obligd
sd deschidd la Trezoreria Statului din cadiul organului
fiscal competent in ad}inist.area acestuia, in
termen rle 5 zile lucrdtoare de la data incheierii contractului,
un cont de disponibil distinct la
dispozilia achizitorului, in care va depune o sumd iniliald
reprezentand 0,5 % din preful
contractului;
Pe pa"rcutrsul indeplinirii contractului, achizitorul urme
aza sd alimenteze acest cont de disponibil
prin refineri succesive din sumele datorate qi cuvenite executantului
p6nd la concurenfa sumei
stabiliitd drept garan{ie.
l2'2 ' 'Archizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garan{iei de bund
execu}ie, in limita
preju<liciului

creat, dac5 executantul nu

iqi executr,

executd

cu intarziere sau

executd
necorespunzitor obligaliile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei preten(ii asupra

garantilei de

buni execufie, achizitorul are obliga{ia de a notifica
totodat[ obliga{iile care nu au fost respectate.

acest lucru executantului, precizdnd

72''I - 'Achizitorul se obligd sd restituie garan{ia de bun6
execu}ie dupd cum urmeazd:
a) ''l09ro din valoarea garanfiei, in termen de 14 zile de la data
incheierii procesului-verbal de
recep(ie la terminarea lucrdrilor, dacd nu a ridicat pdna
la acea dat6 preten(ii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;
b) restnl de 30va din valoarea garan{iei, la expirarea perioadei
de garan{ie
e-' -^^y.- *a 'lucr6rilor executate. pe
baza procesului-verbal de receptie finald.
12':; - (3aran{ia lucrdrilor este distinctd de garan{ia de
bunr execu{ie a contractului.
13. ,tnc'eperea Si execulia

lucrdrilor

13'l - (1) Executantul are obliga(ia de a incepe lucrrrile la data prevrzuti
in ordinul de
ince'pere a acestora, care va fi emis de achizitor
dupr predaiea amplasamentului gi

constituirea garan(iei de bunr execu(ie de crtre executant.
(2) 'Executantul trebuie sE notifice Inspectoratului de Stat in
construcfii data inceperii efective a
lucrilrilor.
13'2 - (1) Lucrdrile trebuie sd se deruleze conform graficului
general de execu{ie qi sd fie terminate
la data stabiliti.
(2) Executantul va ptezenta, la cererea achizitorului, dup6 semnarea
contractului, graficul de
execu{i'o de detaliu, alc6tuit in ordinea tehnologicd
de execu1i.. il ;;
in care, dupd opinia
achi'zitorului, pe parcurs' desfrqurarea lucrdriloir, .or.ordd
cu graficul general de execu{ie a
lucriiril:r, la cererea achizitorului, executantul va prezentaun grafic
revizuit, in vederea terminarii
lucrinilor la data prevdzutd in contract. Graficul revizuit
nu il va scuti pe executant de niciuna dintre
indatoririle asumate prin contract.
(3) in cazul in care executantul intdrzie inceperea lucrdrilor,
terminarea pregdtirilor sau dacd nu igi
indeplirreqte indatoririle prevdzute la pct. 9.2 alin. (2),
achizitorul este indreptdfit sd-i fixeze
executantului un termen pand la care activitatea sd
intre in normal gi sa il averiizeze cd, in cazul
neconfbrmf,rii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia
contractul.
13'3 - (l) Achizitorul are dreptul de a supraveghea deslbgurarea
execu{iei lucrdrilor qi de a stabili
conflrrrnitatea lor cu specificaliile din anexele la
contract. partile contractante au obliga{ia de a
notif;ica' in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanfilor
lor atestali profbsional pentru acest scop,
qi anume responsabilul tehnic cu execufia
din partea executantului gi dirigintele de
$antier sau, dacd
este cazul, altd persoand, fizicd' sau juridicd atestatd
potrivit legii, din part; achizitorului.
(2) Executantul are obligafia de a asigura accesul ieprezentantului
achizitorului la locul de muncd.
in ateliere, depozite gi oriunde iqi desldgoara activitaflle legate
de indeplinirea obligaliilor asumate
prin <:ontract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor
ur"rrr..
13 '4 '( 1) Materialele trebuie sd fie de
calitatea prevrzutd in documentafia de execufie; verificarile
-" ^..]*tr.rqi
testdrile materialelor folosite la execufia lucrdrilor, precum
qi condiliil. a. ;;;;;;"
p-rovizorii qi a recep{iei finale (calitative) sunt
descrise ?n anexa,/anexele la contract.
(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele,
utilajele gi materialele necesare pentru
verificarea, mdsurarea qi testarea lucrrrilor. costul probelor
gi incercarilor, inclusiv manopera
af'erentS acestora, revin executantului.
(3) Probr:le neprevdzute comandate de achizitor
9i
pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in opr:rr vor fi suportate de executant dacr se dovedeqte ci
materialele nu sunt corespunzdtoare
calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractulu i.
ttt waL
caz uL'rrtrar,
contrar
'' in
achizi.torul

va suporta aceste cheltuieri.
Executantul are obligafia de a nu acoperi lucrdrile
care devin ascunse, fErd aprobarea
achizitorului.

13'5 (l)

(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului,
ori de c6te ori astf'el de lucrdri, inclusiv
funcaliile, sunt finalizate, pentru a fi examinate qi
mdsurate.
(3) Executantul are obliga{ia de a dezveli orice
parte sau pdrfi de lucrare, la dispozilia achizitorului,
qi de a reface aceastd parte sau p6rfi de lucrare,
dacd este cazur.
(a) in cazul in care se constatd cd lucrdrile sunt de
calitate corespunzdtoare qi au fbst executate
conform documentaJiei de execu{ie, atunci cheltuielile privind
dezvelirea gi refbcerea vor fi
supr:ftate de citre achizitor, iar in caz contrar, de
cdtre executant.
I

4. t ntdrzierea I ucrdrilo

r

14.1 - iin cazulin care:

i)
ii)

volumul sau natura lucrdrilor neprev[zute; sau
condiliile climaterice exceplional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazd executantului qi
nu a survenit prin
incdlcarea contractului de cdtre acesta, indreptSlesc
executantul de a solicita prelungirea termenului
de execufie a lucririlor sau a oricdrei prrti u u".rtoru,
atunci, prin consulta.e, ia4ile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execulie la care executantul
are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga
la pretul contractului.
I 5. lv inulizarea

lucrdrilor

15'1 '{nsamblul lucrdrilor sau, dac5. este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizatintr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat
in termenul convenit, termen care se
calculeazd de la data inceperii lucrdrilor.
15'2 - (1) La frnalizarea lucrdrilor, executantul are
obliga{ia de a notifica, in scris, achizitorului cd
sunt indleplinite condiliile de recep{ie, solicitand
acestuiJconvocarea comisiei de recepfie.
(2) Pe baza situa{iilor de lucrdri executate confirmate
qi a constatdrilor efbctuate pe teren, achizitorul
va aprer:ia dacd sunt intrunite condiliile pentru u
comisia de receplie.'i" ;;;^;;;;';.
constatiL cd sunt lipsuri sau deficien{e, acestea "orro.u
vor fi notificat. .*.crturtului, stabilindu-se qi
termr:nele pentru remediere qi finaiizare. Dupd
constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi
deficien{elor, la o noud solicitare aexecutantului,
achizitorul va convoca comisia de recep{ie.
15'3 - clomisia de receplie are obliga{ia de a constata
stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevede'rilor acestuia cu documentalia de execu{ie
gi cu reglement6rile i.
constatrrile fdcute, achizitorul are dreptul de a aprobasau
"6;;. I;^tird;';.
de a respinge receplia.
16. P'erioodo de garanlie acordafd lucrdrilor
16'1 - P'erioada de garan{ie este
.luni gi decurge de la data recepfiei la terminarea
lucrS::ilor gi pdna la receplia finald.
16 '2 -( 1) in perioada de garanlie.
executantul are obligalia, in urma dispoziliei date
de achizitor, de
a executa toate lucrdrile de modif-rcare, reconstruclie
gi iemediere a ,i"iito. gi altor defecte a cdror
cauzd este nerespectarea clauzelor contractuale.

de

(2) Executantul are obligalia de a executa toate
activitalile prevdzute la alin.(l), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoritd:
i) utilizdrii de materiale, de instala{ii sau a unei manopere neconforme
cu prevederile
contractului; sau
ii) unui viciu de concep{ie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea
unei
pa4i a lucrdrilor; sau
iii) neglijenlei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia
dintre obliga(iile explicite
sau implicite care ii revin inbazacontractului.

(3) in cazul in care defecliunile nu se datorcazd.executantului,
lucrdrile fiind executate de cdtre
acersta conform prevederilor contractului,
costul remedierilor va fi evaluat gi platit ca lucrdri

suplimentare.
16'3 - in cazul in care executantul nu executd lucrdrile
prevazute la clatza 16.2 alin.(2), achizitorul
este indreptSfit sd angajeze gi sd pldteascd alte p".rour.
care si le execute. Cheltuielile at'erente
acestor lucrdri vor fi recuperate de cdtre achizitoi
de la executant sau refinute din sumele cuvenite
acestuia.
17. Madalitdli de platd
77 '1 - (1) Achizitorul are obligalia de
a efectua plata cdtre executant in termen de 30 de zile
de la
data erniterii facturii executantului. Executantui va emite
factura dup6 conlirrnarea situaliilor de
platii dr: cdtre achizitor.
(2) Pla{ile par[iale trebuie sd fie ftcute, la cererea executantului,
la valoarea lucrdrilor executate
conlbnn contractului' Lucrf,rile executate trebuie sd fie
dovedite ca atare printr-o situa{ie de lucrdri
pror''izorii. intocmitd astfel incat sr asigure o rapidd
qi sigurd verificare a lor, de achizitor, care sd
certifice exactitatea qi realitatea lucrdrilor executate.
(3) lsitualiile de platd provizorii se confirmr de cdtre
achizitor in termen de 3 zile lucrdtoare de la
data primirii lor.
17 '2- Executantul va emite factura finald
dupd verificarea qi acceptarea situaliei de plat6 definitive
de ciitre achizitor qi semnarea procesului verbal
de receplie la terminarea lucrdrilor.
17 '3 - contractul nu va fi considerat
term_inat pana cand procesul-verbal de receplie
finald nu va fi
semnat de comisia de recepfie, care confirmd cd
lucrdrile au fost executate conform contractului.
Recepfia finala va fi efectuatr conform prevederilor
legale. dupd expirarea perioadei de garanfie.
Plattr ultimelor sume datorate executantului pentru
lrJ.a.it. ;;;il;;
va fl condilionat' de
eliberarea certificatului/procesurui verbal de receplie
finard.
18. ITor,la

majord

18'1 - Forfa majord este constatatd de o autoritate
competentd.

18'2

-

18'5

- llartea

Forfa majord exonereazl pd{trle

contractanl de indeplinirea obliga{iilor asumate prin
prezentul contract, pe toat6 perioada in care
aceasta ac[ioneazd..
18'3 - indeplinirea contractului va ti suspendatd in perioada
de acfiune a forJei majore, d,ar fard, a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parfilor p6na
la apari{ia acesteia.
18'4 - Partea contractantd care invocd fo4a majora
are obligalia de a notifica celeilalte pdrii, imediat
gi in mod complet, producerea acesteia gl ra"iu
orice masuri care ii stau la dispozilie in vederea
limiflirii consecinlelor.
contractantr care invocd for[a majord are obliga]ia
de a notifica celeilalte pd4i
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile
de raincetare.
18'6 - Dacd fb4a majord aclioneazd, sau se estimeazd
cd va actiona o perioada mai mare de 6 luni.
flecare F'arte va avea dreptul sd notifice celeilalte pd4i
incetarea de drept a prezentului contract, flrd
ca vreuna din pdrfi sf, poatd pretinde celeilalte
daune-interese.
I 9. S o I u,lio n are a tit ig iitor

19'1 Achizitorul 9i executantul

vor depune toate eforturile pentru a rezolvape cale amiabild,
prin
tratative directe, orice nein(elegere sau disputd care
se poate ivi intre ei in cadiul sau ?n legdturd
cu
indep Iinirea contractului.
19 '2 ' D'acd, dupd 1 5 z1\e de la inceperea
acestor tratative, achizitorul qi executantul nu reuEesc
sd
rezoh'e in mod amiabil o divergenfi contractuald,
fiecare poate solicita ca disputa sr se solu{ioneze
de cltre instan{ele judecdtoregti din Romdnia.

20. Limba care guverneuzd contractul
20.r - Limba care guverneazd,contractul este limba rom6n6.

21. Comunicdri
21"1 - (1) orice comunicare intre pdrfi, refbritoare
laindeplinireaprezentului contract, trebuie s6f]e
transmisd in scris.
(2) orice document scris trebuie inregistr at atat in momentul
transmiterii cdt gi in momentul
primirii.

27'il' - comunicdrile intre p5.r(i se pot face qi prin
telefon, telegramd, telex, fbx sau e-mail cu
conrlifia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
2.,Le gie a

ap I ic ab il d contr act ul ui
22.1 - contractul va fi interpretat conform legilor
din Romania.

2

rP54ile au infeles s6 incheie azi,
exernplare, cAte unul pentru fiecare parte.

prezentul contract in 2 (doua)

Achizitor,

Executant,

Verificat, C. j. $erban Dragos Sorin

