Contract de Vanzare-Cumparare

1. PARTILE
S.C.

CONTRACTANTE

AMPER GRaP S.R.L, cu sediul social inloc. JUCU DE SUS. str. PMNCIPALA,

nr. 239, com- JUCU. iud, CLUJ, inmatriculata la Registrul Comertului sub J12/3494/2005,
cod fiscal ROl7998658, avand contul IBAN RO828ACX0000001307447000 deschisla

UNICREDIT BANK Clui-Napocarcprezentatalegal prin dl. ZANOAGA CALIN VASILE in
calitate de administrator si Ing. CAPRAR C. PAUL incalitate de director tehnic in calitate de

VANZATOR,
si

ORASaL JIBOU, adresa sediu Orasul JIBOU, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 16, iud.

SALAJ, cod oostal: 455200 telefon: +40 260644558; fax: +40 260644558, cod fiscal

4494926, cont

deschis

la

TREZORERIA

STATULUI, reprezentata prin Dl.\Dna. Dan GHIURCO, avand functia de PRIMAR, in
calitate de CUMPARATOR,
pe de alta parte a intervenit prezentul contract.

2. DEFINITII
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor

a.
b.

fi interpretati astfel:

- reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
vsnzator si cumparator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in

contract

prczcntul contract;

c.

pretul contractului

-

pretul platibil vanzatorului de catre cumparator, rn

baza

contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate

prin contract;

d.

produse

-

echipamentele, produsele, orice alte bunuri, cuprinse

rn anexalanexele la

prezentul conttact, pe care vanzatorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze cumparatorului;

e.

servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea

produselor, cum ar fi transportul, asigutarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica

in perioada de garantie, si orice alte asemenea obl

f.

destinatieJinala -locul unde furnizorul
1

a

g.

fi

termenii comerciali de livrare vor

interpretati conform INCOTERMS 2000

-

Camera Internationala de Comert (CIC).

forta mujoro - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza

h.

greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si
care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale,

asemenea evenimente'. razboaie,

restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci
enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor
uneia din parti;

j

zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3.

INTERPRETARE

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrale cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "z1le" sau orice referire la zlle reptezitta zile calendaristice daca nu

se

specifica in mod diferit.

4.
4.1

OBIECTULCONTRACTULUI

-

Obiectul contractului

il

constituie comercializarea de produse/materiale electrice

distribuite pentru lucrarea: " FURNIZARE /

LMARE INSTALATII DE ILUMINAT

FESTIV

( FURNIZARE, LIVRARE MONTAJ SI DEMONTAT ORNAMENTE DE SARBATORI

)

PENTRU " SARBATORILE DE IARNA IN ORASUL JIBOU judetul SALAJ ", inclusiv dotari

-

conform anexa nr. 1 atasata prezentului contract si achizitiei de pe SICAP

DA21516594 din 23.10.2018.

4.2 -Yanzatorul se obliga sa transmita proprietatea produselor/materialelor iar cumparatorul
sa primeasca si sa plateasca pretul convenit la termenele si conditiile stipulate in contract.
4.3

-La locul si dataprevazute

pentru livrarea marfurilor, dreptul de proprietate si riscurile se

transfera cumparatorului.

4.4 -Facturile ce urmeaza a fi emise vor face parte integranta din prezentul contract.

5.

OBLIGATIILE PARTILOR
2

5.1 _

a)

OBLIGATIILE VANZATORULUI
se obliga sa puna

la dispozitia CUMPARATORULUI produse/materialele electrice in

cantitatile

si

racordeze

si sa verifice functionareal demonteze in

sorlimentele conform cu comenzile emise de catre acesta sa monteze, sa

baza anexa

nr. I -

anexata

prezentului contract si achizitiei SICAP nr. DA21516594 din 23.10.2018.

b)

si alte informatii necesare pentru rcalizareaprezentului contract.

c) sa puna la dispozitia CUMPARATORULUI oferta de preturi a produselor ori de cate ori
aceasta se modifica ( daca este cazul ).

d) sa asigure

cu exceptia cazurilor in care VANZATORUL
marfii nu iustifica cheltuielile legate de combustibil in functie de

transportul produselor,

considera ca valoarea
distantele parcurse.

e) in cazul in care intr-o anumita perioada de timp CUMPARATORUL constata ca anumite

sortimente nu sunt conform cerintelor, stasurilor

si standardelor in vigoare poate

returna

produsele/materialele electrice daca acestea sunt in stare de functionare si se afla in ambalajul

original cu anuntarea in prealabil a VANZATORULUI cu 2 (doua) zile inainte de a fi
preluate, procedandu-se la intocmirea unei facturi de retur, CUMPARATORUL neavand
posibilitatea unor comenzi ulterioare pe acele sortimente.

0 VANZATORUL se oblige

sa schimbe toate produsele/rnaterialele electrice defecte de

fabricatie si de transport in coditiile certificatului de garantie si a

LEGII nr.

44912003

republicata in 2008 privind vauzarea produselor si garantiile asociate acestora.

g) VANZATORUL se oblige sa asigure CUMPARATORUL de viciile

ascunse ale

produselor/materialelor electrice.

h) Livrarea

produselor se considerd incheiatd

in

momentul

in

care sunt indeplinite

prevederile clauzelor de receptie a produselor.

i) VANZATORUL va transmite

CUMPARATORULUI documentele care insolesc

produsele/materialele eleectrice : -factura fiscala

;

-instructiuni de utilizare in limba romana;

-certificat de calitate emis de producator
produsele/rnaterialele electrice respective;
-declaratie de conformitate CE emisa de producator;

5.2 _

OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

pt.

a) sa plateasca pretul produselor cumparate de la VANZATOR la termenul de 30 zile din
momentul emiterii facturii fiscale, procesului de predare primire marfa./receptie si in conditiile
care au fost stabilite de comun accord inclusiv eventualele penalitati de intarziere.

b) are obligatia de a receptiona produsele/materialele electrice din punct de vedere
cantitativ in momentul livrarii. Defectele calitative constatate se comunica
VANZATORULUI in termen

c)

comenzile vor

apa:nrta

fi

de 7 (sapte) zile lucratore de la receptia marfii.

transmise numai prin fax si/sau e-mail, in caz contrar orice greseala

la livrarea marf,ri neputand

fi

imputata VANZATORULUI. La finalul receptiei se va

semna documentul fiscal care tine loc de proces verbal de receptie.

d) sa respecte rnentiunile din factura eliberata de VANZATOR in momentul leceptiei
produselor/materialelor electrice.

e) sa nu intreprinda actiuni prin care datneaza imaginii sau numelui VANZATORULUI

si/sau

al

producatorului

de origine al produselor/materialelor electrice.In caz

contrar

VANZATORUL isi rezerva dreptul de a intrerupe relatiile comerciale stabilite prin prezentul
contract si de a cere daune interese si daune morale.

f) in cazul in

care CUMPARATORUL refuza receptia produselor/materialelor electrice din

motive ce nu tin de VANZATOR costurile de transport dus-intors vor

fi

suportate de catle

CUMPARATOR.

6.

DOCUMBNTELE CONTRACTULUI

Documentele contractului sunt:

-

comanda
p.v. de rcceptic a produselor

factura fiscala
anexa la prezentul contract

-

SICAP nr. DA215165940 din 23.10.2018.

7.

PRET; CONDITII DE PLATA; PENALITATI SI MAJORARI

7.1 Preturile produselorlmaterralelor electrice sunt exprimate in lei.

7.2. Valoarea produselor/materialelor electrice este in valoare de 30422145 lei "
treizecinriipatrusutedouazecidoi,45 lei " la care se adauga TVA in valoare de 5780127 lei "
cincimiisaptesuteoptze ci,27 lei " .

\

7.3 Plata se f-ace la termen de max 30 zlle de la data facturarii

cu OP

inmanat

VANZATORULUI.

7.4 In anumite momente ale derulari prezentului contract VANZATORUL poate acorda
diferite promotii CUMPARATORULUI referitoare
Promotiile se vor aduce
VANZATOR

la

la

termene de plata si/sau preturi.

cunostinta CUMPARATORULUI doar

in

scris de

catre

sau reprezentantul acestuia.

7.5 In cazul care intervin

rntarzieri

in plata facturilor

emise catre CUMPARATOR

,

VANZATORUL isi rezerva dreptul de a aplica penalizari incepand cu a 15 (cincisprezece) zi
lucratoare in cota procentuala de 0,50

In

cazul

in

%o

pe zi de intarziere din valoarea datorata si neachitata.

care exista un instrument bancar lasat garantie de catre CUMPARATOR,

VANZATORUL va introduce spre decontare in Banca instrumentul in cauza cu notificarea in

prealabil

a

CUMPARATORULUI respectandu-se conditiile stipulate

in

PROCESUL

VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE a instrumentului bancar.

8.

REZILIEREA CONTRACTULUI

8. 1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da
dreptul partir lezate sa ceara rezllierea contractului de vanzare-cumparare si de a pretinde
plata de daune interese.
8.2. La expirarea duratei contractului, in cazul in care acesta nu a fost reinnoit;
8.3. Rezilierea sau incetarea contractului in conditiile convenite de parli nu va avea nici un
efect asupra obligatiilor de plata deja scadente intre partile contractante.

9.

FORTA MAJORA

9.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

9.2 - Fortamajora exonereazapartile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

9.3 - Indeplinirea contractului va
fara a prejudicia drepturile ce

li

fi

suspendata

se cuveneau

in perioada de actiune a fortei majore, dar

partilor panala aparitia acesteia.

9.4 - Partea contractanta care invoca forla majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care
vederea

limitarii consecintelor.

ii

stau la dispozitie in

9.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6

luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

9.6 Blocajul financiar (incapacitatea de plata momentana sau lipsa de lichiditati)

a

beneficiarului nu constituie caz de forta majora si nici caz forluit.

10.
10.1

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

-

VANZATORUL si CUMPARATORUL vor face toate efofturile pentru arezolvape

cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate

ivi intre ei in

cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

10.2

-

Daca, dupa

15 zlle de la

inceperea acestor tratative, VANZATORUL si

CUMPARATORUL nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare
poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a

Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din CLUJ- NAPOCA.

11.
1

LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

1.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

12.

COMUNICARI

12.l - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, fiebuie
sa

fie transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
12.2

- Comunicarile intre parti

se

pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu

conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
Orice modificare la prezentul contract se va face cu acordul ambelor parti prin act aditional.

13.

LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

13.1 - Contractul va

fi interpretat conforrn legilol din Romania.

contract in doua exemplare, cate unul

Partile au inteles sa incheie azi
pentru fiecare parte si avand termen de valabilitate

CAMPARATOR:

VANZATOR:

ORASUL JIBOA

S.C.

--an^,Vr"{.)\

w

AMPER GRUP

^S.R.Z.

ADMINISTRATOR
ZANOAGA CALIN VASILE

DIRECTOR TEHNIC

ING. CAPRAR C. PAUL
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CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI

l. Partile

contractante

Intre
autoritatea contl'actanta Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Orasul Jibou, adresa sediului Orasul Jibou,

str. I Decembrie 1918, nr.

4,

jud.Sfrlaj tetefon/fax: +400260644558 / +40 0260641300, numar de inmatriculare

, cod fiscal 4494926, cont:

deschis la

TREZORERIA filiala

JIBOU reprezentataprin Dl.\Dna. ing. Dan GHIURCO, /(denurnirea conducatorului)/ ..functia PRIMAR,in
calitate de achizitor,

SI

executarrtul S.C. AMPER GRUP S.R.L,/(denumirea)l toc.

IUCU Og SUS,

s

cont. JUCU, iud. CLUJ, adresa sediului, telefon/fax 0264-375061, numar de inrnatricul are JI2/3494/2005, cod fiscal
RO17998658, cont (trezorerie, banca): RO47FNN800330248641IRO02 deschis la CREDIT EUROPE BANK filiala

CLUJ NAPOCA, reprezentat prin CAPRAR COSTIN VASILE PAUL,/(denumirea conducatorului)/ functia
DIRECTOR TEItNIC,in calitate de cxecutant,

a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul si pretul contractului
2.1. - Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarea:
MONTARE PANOU ILUMINAT FESTIV IT: I-2 mI PE UN STALP SI CONECTAREA LA RETEAUA DE
I.P.0,4 kV - 110 buc;
2. MONTARE ILUMINAT FESTIV - SIR LUMINOS - 1000 ml
cod CPV: 45310000 -3 Lucrari de instalatii electrice ( Rev. 2 ) " /(denumirea lucrarii) in confornritate cu ofetta
nr.DA2l516594 pe SICAP si obligatiile asumate prin prezentul contract.
2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de 20570,00 ron ( douazeciniicincisulesoptezeci,00
1.

ron ) la care se aplica T.V.A. 3908,30

ron ( treiniinouasuteopt,30 ron ), pentru,

executia si finalizarea lucrarii:

I. MONTARE PANOU ILUMINAT FESTIV II= I-2 mI PE UN STALP SI CONECTAREA LA RETEAUA DE
t.P. 0,4 kV - 110 buc;
2. MONTARE ILUMINAT FESTIV - SIR L[IMINOS - 1000 ml
cod CPV: 45310000 -3 Lucrari de instalatii electrice ( Rev.2 ) " /(denumirea lucrarii).
2.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor conform ofertei

nr.DA2l 516594 pe SICAP, este de 20570,00 ron ( tlouazecintiiciucisutesaplezeci,00 ron ) la care
3908,30

ron ( lreintiinouasuteopl,30 rotr ).

,'-.i1I

,

,'

, ! ',i,t ,/-/",/)/

I

3. Durata contractului
3.1. - Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarea:

se aplica

T.V.A.

1.

MONTARE PANOU ILUMINAT FESTIV

I.P. 0,4 kV

-

h:

I-2 mI PE UN STALP SI CONECTAREA LA RETEAUA DE

110 buc;

2. MONTARE ILUMINAT X'ESTIV - SIR LUMINOS
cod CPV: 45310000 -3 Lucrari de instalatii electrice

graficul de executie, in decurs

-

1000 ml

( Rev. 2 ) " /(denumirea lucrarii)

asa cum este prevazut in

zile calendaristice de la data primirii procesul verbal de predare

de

primire arnplasament si a ordinului de incepere a lucrarilor.

4. Definitii
4.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat antl'e o autoritate
contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de executant;
b) achizitor si executant - partile contractante, astfel curn acestea sunt denumite in prezentul contract;

c) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor in baza contractului pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;

d)

standarde

-

standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute

in Caietul de sarcini si

in

propunerea tehnica;

e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;

f) forta majora - un eveniment mai presus
nu putea

fi

de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau

vinii

acestora, care

prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea

contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei calantine, embargou, enullrerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de rnai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare,

face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre pafti.

g) zi - zi calendaristica; in - 365 de zile.

5. Aplicabilitate

5.1.

- Contractul de executie intra in vigoare dupa constituirea garantiei

bancare de buna executie, asa cum s-a

convenit la pct. 1 1, la data de......-...../(se precizeaza data la care intra in vigoare contractul)/.( nu este cazul).

6. Documentele contractului
6.1. - Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
6.2. - Documentele prezentului contract sunt:
a) acte aditionale, daca exista;

b) grafic de executie daca exista;
c) propunerea tehnica si propunerea financiara conform nr.DA2l 516594 pe SICAP;

d) alte anexe la contract.

7. Standarde

Page 2

of

\

12

!

7.1. -

(l)

Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre acesta in

contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va

fi

afectata de vicii care ar dirninua sau ar anula

valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

(2) La lucrarile la care se fac ancercari calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se anscriu

in

tolerantele adnrise prin teglementarile tehnice in vigoare.

8. Caractcrul confidential al contractului

8.1. -

(l)

O parle contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei tefte parli, in afara acelor persoane implicate in
indepl inirea contractului;

b) de a utiliza infolmatiile si docurnentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt
scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si
se va extinde numai asupra acelor inforr.natii necesare

8.2. - O parte contractanta va

fi

in vederea indeplinirii contractului.

exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract

daca:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa

fi fost primita

de la cealalta parte contractanta; sau

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte pafti contractante pentru asemenea
dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie inforrnatia.

9. Drepturi de proprietate intelectuala
9. | .

- Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul irnpotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni

injustitie cerezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,

marci anregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu
executia lucrat'ilor sau ancorporate in acestea; si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare
rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. Protectia

'l0.1.

-

patrimoniului cultural national

Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii

descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate,

ori obiecte de interes

in relatiile dintre parti, ca fiind

arheologic

proprietatea absoluta a

achizitorului.
10.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane
sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute

la clauza 10.1, iar imediat dupa descoperirea si anainte

indeparlarea lor, de a anstiinta achizitorul despre aceasta descoperire

de

si de a indeplini dispozitiile prirnite de la

achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau
cheltuieli suplin.rentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
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a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare cal'e se va adauga la pretul contractului.
10.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute laclauza
10.1, de a anstiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

11. Garantia de buna executie a contractului

-

11.1.

Garantialucrarilorefectuateincadrul contractuluideexecutielucrari estede24 luni deladatasemnarii

procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

12. Responsabilitatile executantului

(l)

12.\. -

Executantul are obligatia de a proiecta, executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile

cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asurnate prin contract, in limitele

ascunse,

prevazute in contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura

in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, ornisiunile, viciile sau altele
asemenea descoperite de el in proiect sau in Caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.

12.2. - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului spre aprobare, inainte de inceperea exeoutiei lucrarii,

graficul de plati necesar pentru executia lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.
12.3. -

(l)

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si sigurantatuturor operatiunilor

executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utllizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor

legii privind calitatea in constructii.
(2) Un exenrplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea consultarii

de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre
persoane aulorizate de achizitor, la cererea acestora ( nu este cazul ).

(3) Executantul nu va fi raspunzatol pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocrnite de el. Daca totusi

contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin
responsabil pentru acea parte a lucrarilor.

(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitie achizitorului, la termenele precizate in anexele la contract,
caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, veriflcarile calculelor si
orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

12.4.

-

(1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in orice problema

mentionata sau nernentionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile

achizitotului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile
respective sa al absolve de obligatia de a executa dispozitiile prirnite, cu exceptia cazului in care acestea contravin

prevederilor legale.
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(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care
genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor

fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

12.5. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si

de furnizarea tuturor echipanrentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in
i

ndepl

inirii

vederea

responsabi I itati i respective.

(2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul
oricarei parli a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa. cu exceptia situatiei

in care eroarea respectiva

este rezultatul datelor incorecte furnizate

in scris de catre proiectant. Pentru verificarea

trasarii de catre proiectant executantul are obligatia de a prote.la si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea Iucrarilor.
12.6. -Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de

a

mentine santierul (atata timp cat acesta este sub contlolul sau) si lucrarile (atata tirnp cat acestea nu sunt finalizate si
ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza,

in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul
protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice
paguba sau neajuns provocatpersoanelor, proprietatilorpublice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factoli
generati de metodele sale de lucru.
12.7.

- Exectrtantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,

echipamentelor si

instalatiilor care ulmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii
procesului-verbal de receptie a acesteia.
12.8.

- (l)

Pe parcursul executiei lucrarilor

si al remedierii viciilol ascunse executantul are obligatia, in

masura

permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietatile
aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi achizitorul inrpotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.

(l),

pentru care responsabilitatea revine executantului.

12.9. - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe

traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre

si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza
ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,

subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege

incarcaturile,

in

asa

fel incat traficul

suplimentar

echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil,
astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
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(2) ln cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, prevederile alin. (l )

vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura

af-erenta

caii navigabile si prin "vehicul" se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.

(3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla
pe traseul santierului, datorita transpoftului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul

are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau
drumuri.

(a) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea,
modificarea sau ambunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
12.10. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia:
a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;

b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echiparnente, instalatii, surplus de rnateriale;

c) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, rnolozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care tru mai
sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ai sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de
garantie.
12.11. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ai revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intt'-un

interval de......../(se precizeaza numarul de ani)/... de la receptia lucrarii si dupa amplinirea acestui termel.!, pe toata
durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca unnare a nerespectat'ii proiectelor si
detaliilor de executie aferente executiei Iucrarii.

13. Rcsponsabilitatile achizitorului

13.1.

- (1) Achizitorul

are obligatia de a pune la dispozitie executantului,faraplata, daca nu s-a convenit altfel,

urmatoarele:
a) amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarca de santier;
c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la linrita amplasamentului santierului.

(2) Costurite pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporla de
catre executant.
13.2.

-

Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinta, a cailor de circulatie si

a limitelor terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in inrediata
apropiere a terenului.
13.3. - Achizitorul are obligatia de a examina si de a rnasura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
noti fi carea executantului.

13.4.

-

Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate

executantului, precum si de dispozitiile si livrarile sale.

14. Inceperea si executia

14.1. -

(l)

Iucrarilor

Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in tirnpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in

acest sens din partea achizitorului.
(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a executiei)

(2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism

si

Arnenajarea Teritoriului data inceperii efective a luclarilor.
14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate ladala stabilita.

Datele intermediare prevazute in graficele de executie se considela date contractuale.
(se precizeaza datele intermediare, daca este cazul)

(2) Executantul va prezenta, la celerea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu,
alcatuit

in

ordinea tehnologica de executie.

In cazul in

care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs desfasurarea

lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cerelea achizitorului executantul va prezenta un

grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu al va scuti

pe

executant de nici una dintre andatoririle asumate prin contract.

(3) ln cazul in care executantul tnlarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu asi indeplineste
andatoririle prevazute la clauza 12.1 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa ai ltxeze executantului un termen pana la
care activitatea sa antre in norrnal si sa al avertizeze ca, in cazul neconformalii, la expirarea termenului stabilit ai va

rezilia contractul.
14.3. -

(l) Achizitorul

are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor

cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte,
identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din
partea executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit

legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde asi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru
veri fi carea lucrari I or ascunse.

14.4.

- (1)

Materialele trebuie sa fie de calitatea prevaz'tfia in documentatia de executie; verificarile si testarile

materialelor folosite la executia Iucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale
(calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligatia sa asigure instrurnentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea
si testarea lucrarilor. Costul probelor si a incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevazute si cornandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi
suportate de executant, daca se dovedeste ca nraterialele nu sunt col'espunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in

conformitate cu prevederile contractului . ln caz contrar achizitorul va supofta aceste cheltuieli.
14.5. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile,

sunt

finalizate. pentru a fi examinate si masurale.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din Iucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface
aceasta parte sau aceste parti

din lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate

col'espunzatoare

documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor

fi

si au fost

executate conform

suportate de catre achizitor, iar in caz

contrar, de catre executant.

I5. lntarzierea si sistarea lucrarilor
15.1. - In cazul in care:
a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a sulvenit prin incalcarea contractului de
catre acesta al indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti

din acestea, prin consultare, partile vor stabili:

(i) orice prelungire

a

duratei de executie la care executantul are dreptul;

(ii) totalul cheltuielilor suplimentare,

care se va adauga la pretul contractului.

15.2. -Fara a prejudicia dreptul executantului confbrm clauzei24.l ,acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a

diminua ritmul executiei, daca achizitorul nu plateste in tennen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut in
clauzalS.2; in acest caz va notifica in scris acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea

lucrarilor

16.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, olicare parte din acestea, plevazut sa fie finalizat intr-un termen

stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data
inceperii lucrarilor.
16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite

conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2)Pebaza situatiilor de lucrari executate confirmate si

a constatarilor efectuate pe teren

achizitorul va aprecia daca

sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente
acestea vor

fi

notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea

remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de
receptie.
16.3.

- Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor

acestuia cu docurnentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute achizitorul are
dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
1

6.4. - Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si functional.

17. Perioada de garantie acordata

lucrarilor

\
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17.1. - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansarnblu sau pe parti din lucrare

distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la receptia finala.
17.2. - (1) In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate

lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este
nerespectarea clauzelor contractual e.

(2) Executantul ale obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in
care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parli din lucrari; sau
c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care

ii revin in

baza contractului.

(3) In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind executate de catre

acesta

conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplirnentare.
17.3.

-ln cazul in care executantul

nu executa lucralile prevazute laclauza17.2 alin.

(l), achizitorul

sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor

este indreptatit

fi

recuperate de

catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18.

Modalitati de plata

18.1.

- Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la emiterea facturii

de

catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
(se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, grahcul de plata)
I

8.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in ternren de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza I 8. I

si fara a prejudicia dreptul executantului de a apela la prevederile clauzei 24.1,

acesta

din urma are dreptul de a sista

executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul
corespunzator

zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura executantul va relua executarea

lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.
1

8.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicita, numai contra uuei scrisori de

returnare a avansului si nurnai in limita valorica prevazuta de lege de maxim 30

%o.

(se precizeaza cuantumul avansului)

18.4.

- (l) Platile partiale trebuie

sa

fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor

executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare

printr-o situatie de lucrali provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o verificare rapida si sigura a lor. Din situatiile de
lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte
scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit.
(se pr eci zeaza te rm en ul )

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia
buna executie a executantului; ele nu se considera de catre achizitor ca receptie a lucrarilor executate.

de

18.5.

- Plata facturii finale se va face irnediat dupa verificarea si

acceptarea situatiei de plata definitive de catre

achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special ca urmare a unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
18.6.

- Contractul nu va fi considelat terminat

pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va

comisia de receptie. Procesele-verbale de receptie finala pot

fi

fi

semnat de

intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt

distincte din punct de vedere fizic si functional. Receptia finala va

fi

efectuata conform prevederilor legale, dupa

expirarea perioadei de garantie. Plata ultirnelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi
conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

I 9.

Actualizarea pretului contractului

19.1.

-

Pentru lucrarile executate platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate pe SICAP nr.

Achizitie DA21516594 pe SICAP, anexa la contract.
I

9.2. - Pretul contractului se actualizeaza utilizandu-se formula de actualizare convenita.

(se precizeaza forrnula de actualizare)

20. Asigurari

Nu este cazul.

21. Amendamente

21.1.

-

Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale
acestora si care nu au putut

fi prevazute la data incheierii contractului.

22. Subcontl'actanti
22.1. - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in cale el a
semnat contractul cu achizitorul.

22.2.

- (l)

Executantul are obligatia de

a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate

cu

subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor cuprinzand datele de recunoastere a acestora, precum si contractele incheiate cu acestia
se constituie

in anexe la contract.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de rnodul in care indeplineste contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care indeplineste parlea sa din
contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu indeplinesc partea lor din
contract.

22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a indeplinit partea sa din conttact.
Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va

fi notificata achizitorului.

23. Penalitati, daune-interese

23.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asurnate prin
contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu
procentuala 0, I

oZ

pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea in totalitate a obligatiilor ce

o

cota

ii revin prin contract.

(seprecizeaza cota procentLrala pentru fiecare zilsaptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)

23.2.

-ln cazul in care achizitorul

nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute

laclauza 18.2, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,1

%o

pentru

fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea in totalitate a obligatiilor ce ii revin prin contract.
(se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zilsaptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor,

cota care, de regula, trebuie sa acopere dobanda practicata pe piata bancara)

24. Rezilierea contractului
24.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de
a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de dauneinterese.

24.2.

- Achizitorul asi

rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in cel mult 30 de zile de la

aparitia unor circumstante care nu au putut

fi

prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea

clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului respectiv ar

fi contrara interesului public.

24.3. - In cazul prevazut la clauza 24.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

25. Cesiunea

25.1.

- Executantul

are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa

obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.
25.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate

prin contract.

26. Forta majora
26.1 .

- Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

26.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care actioneaza aceasta.

26.3.- Indeplinirea contractului va

fi

suspendata

in

perioada de actiune a forlei majore, dar fara a prejudicia

drepturile ce li se cuvelleau partilor pana la aparitia acesteia.
26.4.

- Paftea

contractanta care invoca forla majora are obligatia de a notifica celeilalte par1i, imediat si in mod

complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ai stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.
26.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estirneaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare pafte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parti ancetarea de plin drept a prezentului contract, faraca vreuna dintre parti sa
poata pretinde celeilalte daune-interese.
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27. Solutionarea

litigiilor

21.1. - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi antre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
27.2. - Daca dupa I 5 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve
in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutionezefre prin arbittaj la Caurera
de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
(se precizeaza modalitatea de solutionare a

litigiilor)

28. Limba care guverneaza contractul
28.1 .

- Limba care guverneaza contractul este limba romana.

29. Comunicari

29.\. - (1) Orice comunicare antre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in

scris.

(2) Orice docurnent scristrebuie anregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
29.2.

- Comunicarile dintre parti

se

pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confinnarii

in scris a primirii comunicarii.

30. Legea aplicabila contractului
30.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie azi

prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru

fiecare parte.

( se precizeaza data semnarii de catre pafti )
Contractant,
S.C. AMPER GRUP S.R.L

DIRECTOR TEHNIC

PRIMAR Dl.\Dna. ing. Dan GI{IURCO

Ine. CAPRAR COSTIN VASILE PAUL
(semnatura autorizata)

-

:a !-(EQrnnatura

autorizata)

L.S.

5io,rfr" q-'7
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CONTRACT DE PRESTARISERVICII DE EXPLOATARE FORESTIERA
NR. '
.i din27.12.2018

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. In temeiul Legii nr. 98 din
exploatare foresti era, intre:

l9

mai2016 privind achizitiile publice, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii de

I.2. BENEFICIAR:
ORA$UL JIBOU cu sediul in JIBOU, str. P-TA
ing. Dan GHIURCO , in calitate de beneficiar

I DECEMBzuE l9l 8, nr. 4, CUI 4494926,

reprezentatd

prin Primar

I.3. PRESTATOR:
S.C. TRANZ IMOB SRL., cu sediul in JIBOU, STR. AVRAM IANCU, NR. 3, BL. G24,

AP.ll, cont virament RO63
T51EZ 5645 069X XX00 0867, deschis la TREZORERIA JIBOU, cod fiscal kO16072666, nr. registrul comertului
J3112812004, reprezentata prin administrator Pop Cornel, in calitate de prestator.

Prezentul contract
lD A221 67

I

se incheie in baza

CUMPARARII DIRECTE

din

catalogul electronic SEAP, nr.

191 Sewici i de exploatare forestiera.

2. DEFINITII
2.1 in prezentul contract urmltorii termeni vor fi interpretaJi astfel:
a. contract - reprezintl prezentul contract;
b. beneficiar gi prestator - plrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - prelul pldtibil prestatorului de cdtre beneficiar, inbaza contractului, pentru indeplinirea integrald 9i
corespunzitoare a tuturor obligafiilor asumate prin contract;
d.servicii - activitdli a cdror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in formularele anexate
Caietului de sarcini 9i pe care prestatorul are obligatia de a Ie furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f. fo(a majorl - un eveniment mai presus de controlul pa(ilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei acestora, care nu

putea fi prev6zut la momentul incheierii contractului gi care face imposibil5 executarea gi, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolufii, incendii, inundaJii sau orice alte catastrofe
naturale, restric(ii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv[ ci enunciativd. Nu este
considerat fo45 majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, ftri a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligafiilor uneia din pd(i;
g. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Efectuarea de c[tre, S.C. TRANZ IMOB SRL. a urmltoarelor servicii: Prestlri servicii de exploatdri forestiere in
padurea proprietatea Orasului Jibou, cu un volum brut de 433 m.c. si cu un tarif de 60lei/m.c., fara T.V.A.
4. TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRARILOR

4.1. pentru serviciile prevdzute la art.3.,
Silvic Jibou.

alin.3.l. termenul

cste colforrn autorizaJiei dc cxploatore eliberata de Ocolul

5. VALOAREA CONTRACTULUI

5.1.Valoarea totala a contractului este de 25.980,00 lei (fara T.V.A.), la care se adauga TVA in valoare de 4.936,20 lei.

6. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

6.1. Sa puna la dispozilia prestatorului actele de punere in valoare pentru materialul lemnos ce va fi exploatat.
6.2. Sa stabileascd tehnologia si caile de exploatare (scos-apropiat).
6.3. Sa receptioneze materialul fasonat in sortirnente definitive, in platforma primara accesibila la drum auto forestier6.5. Se obiiga sa urm6reasc6 respectarea regulilor silvice de exploatare in conformitate cu prevederile ordinului
nr.1 5 40 I 20 I I - cu modifi cdrile qi compl etdri le ulterioare.

ROMANIA
JUDETUL sAr,.q,r
ORA$UL JrBOU
Adresd: orasurribou,
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44e4e26

7. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

7,1. Sa organizeze lucrdrile de exploatare in conformitate cu Ordinul nr.l540l20ll emis de Ministerul Mediului gi
Pldurilor, cu modificdrile qi completdrile ulterioare si sa respecte tehnologia si caile de scos apropiat stabilite de Ocolul
Silvic Jibou.

7.2.Prin semnarea contractului prestatorul recunoa$te existenta in teren a masei lemnoase, cantitativ si calitativ, conform
actelor de punere in valoare.
7.3. Rdspunde de realizarea cantitativa si calitativa a masei lemnoase in tolerantele actelor de punere in valoare nr.
339412016 eliberat de Ocolul Silvic Jibou.
7.4. Se obliga sa execute lucr6rile de exploatare conform autorizaliei de exploatare eliberata de Ocolul Silvic Jibou .
Prestatorul se obliga sa depoziteze sortimentele rezultate din exploatarea masei lemnoase, in platforma primara, special
amenajata in acest scop.
7.5. Raspunde de respectarea masurilor privind securitatea si sanatatea in munca (Legea nr.31912006,H.G.nr.142512006-cu

modificdrile gi completlrile ulterioare, Instructiuni proprii ale agentului economic), protectia mediului, prevenirea si
stingerea incendiilor, situatiile de urgenta precum si a altor norme prevazute de legislatia in vigoare, pe tot parcursul
exploatarii masei lemnoase ce face obiectul acestui contract.
7.6. Se obliga sa realizeze operatiile de scos apropiat a materialului lemnos pana in platforma primara in apropierea
drumului auto forestier. Se interzice prestatorului sa efectueze operalii de tdrdre sau semitdrire a materialului lemnos pe
drum auto forestier, in caz contrar se oblig[ sd suporte pagubele cauzate.
7.7. Prestatorul are obligalia sa comunice Orasului Jibou, daca lucrdrile de exploatare sunt executate de o alta firma' Este
cazul in care prestatorul este atestat, dar lucririle de exploatare sunt executate de cdtre un alt agent economic, in calitate de
prestator de servicii

.

MODALTTAII St CONDITII DE PLATA
8.1 .Prestatorul va emite factura pentru lucrdrile de exploatare a masei lemnoase recepJionate in luna anterioara, inbaza
proceselor verbale de recepJie intocmite la depozitarea materialului lemons pe platform primara. Procesele de recepJie vor
ayea ca temei legal de incheiere carnetele de inventar ale masei lemnoase fasonate si colectate la platform primara,
intocmite pentru fiecare sortiment (in cadrul sau pentru fiecare piesa de material lemnos in parte), pebaza cubarii efective.
8.2. Beneficiarul va achita factura in maxim 30 de zile de la data facturdrii.
8.3. Lichidarea plafii lucrSrilor de exploatare se face dupa reprimirea parchetului, la termenul prevlzut in autorizafie,
termen la care prestatorul este obligat sa predea beneficiarului intreaga cantitate de masa lemnoasa prevdzuta in structura
actelor de punere in valoare in tolerantele admise de normele in vigoare .
8.

9. RECEPTIA

9.1. Lucr[rile de exploatare vor

fi

recepJionate lunar, sau decadal, la cererea prestatorului , sau la o alta data stabilita de

comun acord
9.2. Se considera recepJionate sortimentele de materiat lemnos prevdzute la art.1, stivuite in platforma primara accesibila la
drum auto forestier (sau alta categorie de drum, dupa caz), apte pentru a fi incarcate in mijlocul de transport.
.

I O.

RASPUNDERE CONTRACTUALA

10.1. pentru neexecutarea sau executareanecorespunzatoare a obliga(iilor, p6rfile datoreazd desplgubiri si penalit5Ji, dupa
cum urmeaz5 :
a. In sarcina prestatorului :
l) pentru arborii vdt6mafi care puteau fi evitali prin aplicarea in mod corespunzdtor a tehnologiei de doborAre si colectare,

pi""r, si pentru

arborii taiati nemarcati, se vor aplica prevederile legale, prestatorul fiind obligat sa pliteascd

despdgubirill calculate conform OUG 85/2006. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vlt[marea arborilor se
caliuleazd prin inmullirea pretului mediu al unui metru cub de masd lemnoas[ pe picior in vigoare cu valoarea factorului
',k" pe specii ori grrp" a" specii gi categorii de diametre, prevlzutl in anexa nr. 5 al Ordinului nr.l540/2011, cu
.oain.arit" Ei compteiarile ulierioare 9i se recupereazddelatitularul autorizafiei; lemnul rezultat din arborii prejudiciaJi
r6m6ne la beneficiar. pentru regenerarea naturala vltdmata in afara tolerantelor admise, beneficiarul va plali despdgubiri la
tarifele legale.
2) penalitdli de 0,1 yo pentru fiecar e

zi de intarziere a efectudrii lucrdrilor prevlzute in contract, calculate la valoarea

sortimentel or nepredate in termen benefi ciarului'

penalitdlilor
4) Neexecutarea obligaliilor de exploatare atrage rezilierea de drept a contractului, cu plata despdgubirilor si
de mai sus.

b. In sarcina beneficiatului :
l) pentru neplata facturilor in termen de 30 de zile de la data facturirii se vor calcula penalitdli de 0.1 % din valoarea
neachitata in termen, pentru fiecare zi de intirziere peste acest termen.
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2) Pentru fiecare zi deintarziere a pl[tii se va percepe o doband[ penalizatoare, aplicatl la suma restant[ rimasl de plat6.
Dobdnda penalizatoare curge de la scaden!6 pana la momentul pldtii fi este egal[ cu dobanda legall penalizatoare
(calculatl la nivelul ratei dobanzii de referin{I a BNR plus opt puncte procentuale).

ll.

DTSPOZITIIFINALE.

II

L Clauzele contractului pot fi modificate numai

pe baza acordului comun scris al pi(ilor.
11.2. In cazul rezilierii contractului pe4ils isi vor indeplini obligaliile asumate prin acesta, conform stadiului in care se afla
derularea contractului.
11.3. Orice modificare a contractului sau a oric[rui inscris ce faceparte din acesta, isi produce efectele daca este efectuata
cu acordul pfutilor.
.

11.4. Comuniclrile reciproce legate de derularea prezentului contract vor fi efectuate prin urmitoarele categorii de
inscrisuri: fax, telegrama, scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
I 1.5. Fo4a majora (inundatii , alunecari de teren, precipitatii abundente,etc) exonereazi de rIspundere partea care o invoca.
Titularii autorizatiilor de exploatare pot solicita pe parcursul termenului de exploatare prevazut initial, prelungirea duratei
de exploatare a parchetului . Prelungirea perioadei inscrise initial in autorizatie se face cu o durat[ egala cu cea necesara
pentru inlaturarea efectelor negative determinate de oprirea lucr[rilor de exploatare. Forfa major[ se constati de ctrtre o
comisie compusd conf.art.g ,pct.(2) lit.a gi b din Ordinul MMP nr.l540/2011, cu modificlrile 9i completirile ulterioare,
comisie care se constituie la solicitarea titularului autoriza{iei de exploatare prin act administrativ al beneficiarului gi
intocmegte un procesverbal de constatare al fo(ei majoare. in situaliile in care nu constituie for[6 majord, oprirea activit[]ii
de exploatare se face de cdtre emitentul autorizafiei, ln baza unei note de constatare. La incetarea forfei majore sau a
situafiilor care au determinat oprirea lucrlrilor de exploatare, comisia prev. mai sus va incheia un proces-verbal constatator
(conform art. 9 pct.5 din Ordinul l54}/2}ll), prin care se stabile$te cu exactitate data incetlrii fo(ei majoare, urmand ca
obligafiile contractuale sa se deruleze in continuare conform prevederilor sale. in situalii deosebite, atunci cand condiliile
meteorologice conduc la intarzierea intrdrii in vegete{ie, termenul de exploatare poate fi prelungit cu respectarea
dispoziliilor art.9 pct.(1) din Ordinul 1540/2011, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
ll5. Neinlelegerile dintre parti in legltura cu executarea contractului se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar
litigiile se vor solutiona de instanta competenta din localitatea in care isi are sediul Orasul Jibou.
11.8. Contractul se completeazd cu prevederile Ordinului nr.1540/2011 - cu modificirile Ei complet[rile ulterioare, ale
Codului Silvic (Legea 46/2008 republicata), Codului Comercial, ale Codului de Procedura Civila si ale altor acte normative
in vigoare pe perioada derullrii contractului.
I 1.9. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, unul pentru beneficiar si unul pentru prestator.

PRESTATOR

BENEFICIAR

S.C. TRANZ IMOB S.R.L.

ORASUL JIBOU

prin

prin
PRIMAR,
Dan G

Avizat jurid
Maria OPRIS

$EF serviciu
Dorina OPRIS

w

