Contract de lucrdri

n.. ,7;Io'no^ru

!3-r'l , 9t'il'

1, Pdrlile conttuctsnle

prezentul contract de lucrdri'
in temeiul Legii 9812016 privind achiziliile publice, s-a incheiat
intre
p-ta 1 Decembrie '1918, nr. 4, judetul salaj, telefon 02601644558,fax
.RASUL JIBSU cu sediul in JIBSU,
prin Dan GHIURCO -primar in calitate de achizitor,
02601641300, cod unic de inregistra re +qgigia. reprezentata
pe de o Parte

0260-661539' fax
in zALAll, str.22 Decembrie1989, nr. 30/A, jud' Salaj' telefon(trezorerie'
bancS)
cont
Ro679174'
fiscal
0260-660611, num6r de inmatricular e J3ll2l9ll991, cod
func(ia
vIoREL,
FANCA
prin
TREZ.RERIA ,ALA', reprezentat,

9i

sc LoTUS

SRL, cu sediul

R.73TREZ56r5069xxx0005g2,
parte'
ADMINISTRATOR,in calitate de executant, pe de alt[
2. Definitii
i'.1 -iiir"rentul contract urmdtorii termeni vor fi interp
a. contract-prezentul contract 9i toate ane

b.

achizitor qi executant- parfile

l:

m sunt acestea numite in prezentul contract;
de citre achizitor, in baza contractului, pentru
tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;

contractant

contractului; sunt considerate asemenea
a unei carantine' e
orice alte catastrofe naturale, restriclii aparute ca urmare
majord un evenim
nefiind exhaustivd, ci enunliativa. Nu esie considerat fo(6

maisuscare,fEr6acreaoimposibilitatedeexecutare,faceextremdec
obligafiilor uneia din Pdr[i;
f. zi- zi calendaristicd; an- 365 zile'
sd ii defineascd pentru contract)
(se adaugd orice ce ,iSf rcr*"nf pe care pdr[ile inleleg
3.

3.
pl
3.
diferit'

la forma singular vor include forma de
contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele
rsa, acolo unde acest lucru este permis de context'
calendaristice dac6 nu se specificd in mod
zi,,sau,,zile,, sau orice referire la zile reprezintd zile
chuze obtigatotii

4, Obiectul gi preful contractului

proiect faza PAC'
Elaborare PT, DE, Cs' liste de cantitati'
4.1- Executantul se obliga s[ proiecteze si sa execute:
proiectantuluila fazele
pe parcursulderulariiinvestitiei, participarea
asistentatehnica din partea proiectanturui
cu
pentru obiectivul "Reabilitarea si modernizoreo Gradinitei
determinante, precum siexecutia lucrarilor

Programnormolnr.2,dinorasulJibtotl,,,inperioada/perioadeleconvenitegiincontbrmitatecu

obligaJiile asumate prin prezentul contract'

convenit in prezentul contract
4.2. -Achizitorul se obtig[ sd pl6teasc6 executantului preful

pentru

lucrdrile Prev[zute la 4.1.

plStibil executantului de cStre achizitor,
5.1. Preful convenit Pentru indeplinirea contractului,
tei fIrI TVA la care se adaugd T.v.A. 249.999,951ei,
conform graficului de pld(i, este de L3la.7gg,25
din care:
TVA in valoare de 6'555'00 lei;
- pentru proiectare: 34.500,00 lei la care se adaugl
adaugf, TVA in valoare de243'444'95lei'
- pentru execu{ie lucr6ri: L.281.28g,25tei la "u..I.
4.3.

-

4.4. -LucrSrile se vor deconta in limita fondurilor alocate.
Durata contraclului
de cdtre pdrfi 9i iqi produce efectele pAn[ la
5.1 - Prezentul contract intrd in vigoare la data semn[rii
contractate qi eliberarea garantiei bancare de
incheierea procesului verbal de recepfie hnal[ a lucrdrilor
bun[ execulie.
5.2 -Dwata de executie:
proiectare;
opentruproiectare- 2lulnideladatainscrisainordinul de incepere a serviciilor de
de executie'
opentruexecutie-24lrunideladatainscrisainordinul de incepere a lucrarilor
5.

6. Documentele contract

ului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel pulin):
a) caietul
d Si propunereafinanciard''
b)
nire a contractului;
c)

propun
graficu

d) graficul de pld\i;
e) garanlia de bund execulie, dacd este cazul;

flangajamentulfermdesus|ineredinparteaunuiter|,dacdestecazul.
Executarea contract ului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garanliei
amplasamentului.
7.

de bun6 execufie 9i

predarea

patrimoniului cuhural nalional
sau obiecte de interes
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii
in relaliile dintre p6(i, ca fiind
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate,
proprietatea absolutd a achizitorului.
il.2-- E*".rtantul are obligaJia de a lua toate precauti

8. Proteclia

stabili:

a)
b)

orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;

totalul cheltuielilor
8.3 - Achizitorul are obliga{ia,
clauza8.l, de a ingtiinta in ace

care

luat
le de

ctelor prevdzute la

ice'

9. Obligaliile principale ale executantului
proiect faza PAC, asistenta tehnica din
9.1 - Executantul se obliga s6: Elaboreze PT, DE, CS, liste de cantitati,
la fazele determinante, precum
partea proiectantului pe paicursul derularii investitiei, participarea proiectantului
Gradinitei cu Progrom normal
si sa execute lucrarile pentru obiectivul "Reobilitoreo si modernizarea
contract'
nr.2, din Orosul libou",in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul

g.2 - (l) Executantul are obligafia de u.*".ritrgi finaliza lucrdrile, precum 9i de a remedia viciile
asumate prin contract,
ur.unrL,' cu atenJia gi prompti-tudir., cuvenit[, in concordantS cu obligatiile
inclusiv de a proiecta, in limitele prev[zute de prezentul contract.
lucrdrile, de a asigura fo4a de munc[, materialele'
(2) Executantul are obliga(ia de
e, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de 9i
instala{iile, echipamentele gi toate
urdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate
pentru'contract, in masura in care
deduce in mod rezonabil din contract.
execu(iei lucr[rii, spre
9.3 - Executantul are obligalia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea
de execu(ie'
aproba.", graficul de plati necesar executiei lucrdrilor, in ordinea tehnologicd

siguranJa tuturor
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea 9i
procedeele de execu(ie utilizate, cu respectarea
in constructii'
izitor executantului va fi finut de acesta in vederea
cr6ri Publice, Urbanism qi Amenajarea Teritoriului,
precum qi de cdtre persoane attoizate de achizitor, la c
care nu au fost intocmite de el'
i:; executantul nu va fi rdspunzator pentru proiectul 9i
sd fie proiectatd de c6tre
ente
ca o parte a
Dacd totugi contractul prevede
"*pii"it
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru aceaparte a lucrdrilor'
(4) Executantul are oitigalia de a pune la dispozilia achizitorului, la termenele preclzate in anexele
desenele, calculele,
contractului, caietele de riasuratori (atagamentele) gi, dupd caz,in situafiile convenite,
sau care sunt
verific6rile calculelor gi orice alte documente pe care executantul trebuie sd le intocmeasca
cerute de achizitor.
in orice problema,
9.5 - (l) Executantul are obligafia de a respecta qi executa dispoziliile achizitorului
considera cE dispoziliile
men{ionat6 sau nu in contract,-r"f..itour. la lucrare. in cazul in care executantul
in scris, fttd ca
obiec(ii,
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
cazului in care
obiecfiile respective s6 il absolve de obligalia de a executa dispozifiile primite, cu excepJia
acestea contravin prevederilor legale.
prevdzute la alin.(l) determin6 dificultd(i in
A;i;-"^;"I in cure respectarea-gi executarea dispozitiilor
pe cheltuiala
executie care genereazi costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite
achizitorului.
ectd a lucrdrilor fafd de reperele date de achizitor,
nstrumentelor, dispozitivelor gi resurselor umane

survine o eroare lnpozilia, cotele, dimensiunile sau
are obligatia de a rectifica eroarea constatatd, pe
cheltuiala sa, cu excep{ia situa{iei
scris, de cdtre Proiectant. Pentru
prgteja gi plstra cu griji toate repe
917 - Pe parcursul execu{iei lucrdri

i)

dealu

pe gantier este autorizatd 9i de a menf
sdu) 9i lucrlrile (atdt timp cdt aceste
starea de ordine necesard evit[rii oricl
iD de a Procura gi de a intre
protec{ie, ingrldire, alarmd gi paz6,
achizitor sau de cdtre alte autori
asigurdrii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate masurile rezonabile necosare pentru a proteja mediul pe 9i in
persoanelor,
afara gantierului gi pentru a evita orice pagub[ sau neajuns provocate
generali de
factori
propriet6(ilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alli
metodele sale de lucru.

a) confortul riveranilor; sau

sau private
b) cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor 9i cdilor publice
deservesc

sau a oricdrei alte persoane'
iroprietdtile aflate in posesia achizitorului

care

(2) Executantul va desp6gubi achizitorul impotriva tuturor reclama(iilor, acfiunilor in justifie, daunelorini.r.r., costurilor, taielor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezult6nd din sau in legdturd cu
obligalia prevdzutdla alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
q.f 0 - fflExecutantul are obligafia de a utilizain mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunic[ cu
,uu ,urt pe traseul gantierului gi d. u preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre traficul propriu
sau al oriciruia dintre subcontiactanlil sdi; executantul va selecta traseele, va alege qi va folosi vehiculele,
va limita gi repartiza incdrcaturile, in aqa fel inc6t traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, de pe 9i pe gantier, sd fie
limitat, in m6sura in care este posibil, astfel incdt s[ nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor 9i
podurilor respective.
'fZl
i, cazul in care natura lucr[rilor impune utilizarea de cdtre executant a transportului pe apd, atunci
se infelege inclusiv ecluzd,
irevederile de la alin.(l) vor fi interpretate in manilra in care prin ,,drum"
orice ambarca]iune,
infelege
gi
se
prin
ioc, dig sau orice altd structur[ aferent5 cdii navigabile
,,vehicul"
iar prevederile respective se vor aplica in consecintd.
(3)in cazul in care se produc deieriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunicd cu sau
care se afld pe traseul gantierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instala(iilor sau
altora ur.menea, executantul are obligalia de a desp5gubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor
privind
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
^(+)
C, excepfia unor clauze iontrare prevdzute in contract, executantul este responsabil 9i va pl[ti
consolidarea, modificarea sau imbundtdfirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instala{iilor sau altora asemenea, a oriclror drumuri sau poduri care comunicd cu sau
care se afld pe traseul gantierului.
9.ll - (l) Pe parcursul execufiei lucrdrii, executantul are obligalia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;
iD de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna gi indepdrta de pe gantier ddrdm[turile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a re(ine pe gantier, pdnd la sfArgitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalalii sau lucrSri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligafiilor sale in perioada de garantie.
g.l, - Executantul raspunde, potrivit obligafiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de lO ani do la receptia lucrdrii gi, dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existen[I a construc(iei, pentru viciile structurii de rezisten[d, ca urmare a nerespectdrii proiectelor 9i

detaliilor de execu(ie aferente execu(iei lucrdrii.
9.13 - Executantul se obligd sE desp6gubeascE achizitorul impotriva oric6ror:
i) reclamafii gi acJiuni in justilie, ce rezultd 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 legdturd cu execu{ia lucr[rilor sau incorporate in acestea; 9i
iD daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd aferente, cu excepfia situa]iei in care o
astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cdtre
achizitor.
1

0. Obligaliile achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligl sd pldteascd executantului preful convenit pentru executia, finalizarea 9i
intrefinerea lucrarilor de: Elaboreze PT, DE, CS, liste de cantitati, proiect faza PAC, asistenta tehnica din partea
proiectantului pe parcursul derularii investitiei, participarea proiectantului la fazele determinante, precum si sa
execute lucrarile pentru obiectivul "Reabilitoreo si modernizareo Gradinitei cu Program normal nr.2,
din Orosul Jibou"
lO.2 -La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligalia de a obline toate autorizaliile 9i avizele necesare
execufiei lucr[rilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligafia de a pune la dispozilia executantului, fbr6 platd, dacd nu s-a convenit
altfel, urmdtoarele:

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcin6;
b) suprafefele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizareade gantier;
c) ciile de acces rutier gi racordurile de cale ferat6;
d) racordurile pentru utilitS(i (apd, gaz, energie, canalizare etc.), p6n[ la limita amplasamentului
gantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdti, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de m[surat

se

suport6 de cdtre executant.
10.4 - Achizitorul are obliga{ia de a examina gi mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notifi carea executantului.
10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oricdror alte informalii

furnizate executantului, precum gi pentru dispozifiile gi livrrrile sale.

l.Sancliuni p entr u netndeplinirea c ulpabild a obligaliilor
11.1-In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract, inclusiv cele prevazute ca si termene contractual e la clauza 7 .1, achizitorul este indreptatit de a
deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu O,loh din pretul contractului ramas de
executat, pentru fiecare zi intarziere.
II.2 - ln cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite la clauza 17.1, atunci acesta are obligafia de a pl6ti, ca penalit6{i, o suml echivalenta cu 0,I%o
pe zi intaruiere din plata neefectuat[.
11.3.- Achizitorul igi rezervd dreptul de a renun{a oric0nd la contract, printr-o notificare scrisd adresat6
executantului fEr[ nici o compensa{ie, dacd acesta din urmd intrd in procedura insolvenfei, cu condilia c6
aceastd renunfare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acfiune sau despdgubire pentru executant.
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
executatd pdna la data denunfdrii unilaterale a contractului.
1

Clauze speciJice
12. Garanlia de bund execulie a contraclului
I2.1. (1) Executantul are obligafia de a constitui garanlia de bunl execufie a contractului in termen de 5
zile;'lucrdtoare de la semnarea, de c[tre ambele pdfii, a contractului. Neconstituirea garanfiei de bund
exeeutie in termenul, cuantumul gi condiJiile stabilite, sau neconstituirea unei noi garanfii de bun6
executie in cazul in care aceasta a fost executatd (pa(ial sau integral) atrage de la sine rezilierea de drept
a contractului, ftrI punere in intdrziere sau indeplinirea unei formalitdti prealabile de cdtre achizitor gi
pierderea garanfiei de participare.
(2) Cuantumul garanfiei de bunl execufie este 10 o/o din valoarea fIrI T.V.A. a contractului de
Iucrlri, respectiv 131.578,93 lei, gi se va constitui printr-un instrument de garantare emis in condiliile
legii de o societate bancard sau de o societate de asigurlri sau prin reJineri succesive din sumele datorate
pentru facturi parfiale. Garanfia trebuie sd fie irevocabild. Instrumentul de garuntarc trebuie sd prevadd
cd plata garanfiei se va executa necondilionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declarafiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. in cazul in care garanjia de bund exeiulie se
constituie prin re(ineri succesive din sumele cuvenite pentru plata facturilor pa(iale, Executantul are
obligafia de a deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziJia autorit6tii contractante.
(3) Suma initial6 care se depune de cdtre Executant in contul de disponibil astfel deschis trebuie sE fie de
0,57o din preful contractului, fara TVA, respectiv 6.578,95 lei. Pe parcursul indeplinirii contractului,
Achizitorul urmeazd sI alimenteze acest cont prin refineri succesive din sumele datorate gi cuvenite
Executantului, pAnd la concurenfa sumei stabilite drept garanfie de buna execufie. Contul astfel deschis
este purtdtor de dobdndd in favoarea contractantului.
12.2. Achizitorul are obligafia de a elibera garunlia pentru participare gi de a emite ordinul de incepere a
contractului numai dupl ce Executantul a fEcut dovada constituirii garan{iei de bund execufie a
contractului.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanJiei de bun[ execu]ie, in limita prejudiciului
creat, dacd Executantul nu igi executd, execut6 cu intdrziere sau execut6 necorespunzdtor obligatiile

de bunI execu1ie,
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra garanfiei
cat'e nLl au
Achizitorul are obliga!ia de a notifica acest lucru Executantului, precizdnd totodatd obliga{iite
fost respectate.
12.4. Achizitorul se oblig[ sd restituie garanfia de bund execuJie astfel:
de
a) pentru serviciile de proiectare, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal
p6nd
nu
a
ridicat
recepjie la terminarea lucr[rilor executate inbaza proiectului respectiv, dacd' achizitorul
la aceadatd preten(ii asuPra ei.
b) Pentru lucrdri
recepfie la
- 70% din valoarea garan{iei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal depentru
vicii
riscul
iar
ei,
asupra
terminarea lucrdrilor, dacd nu a ridicat plrnd la aceea datd preten{ii
ascunse este minim;

expirarea duratei de garantare a lucrdrilor executate, pe baza
procesului-verbal de receptie finald.
12.i. Garanlia acordatd lucraiiior este distincti de garantia de bund executie a contractului

-

30% din valoarea garan{iei,

la

3.incep erea Si exec ulia lucrdrilor
in acest
13.1 -(f) ExeCutantul are obligafia de a incepe lucrdrile in maxim 3 zile de la primirea ordinului
sens din partea achizitorului.
(2) Executantul trebuie s6 notifice achizitorului gi Inspec[iei de Stat in Construc[ii, datainceperii efective

1

a lucrdrilor.

de executie prezentat 9i sd fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediar e, prevdzute in graficele de execu{ie, se consider[ date contractuale.
(2) Executantul va preze nta,lacererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de execu{ie de
detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicd de execulie.
(3) in cazul in care executantul intdrzie inceperea lucr6rilor, terminarea pregdtirilor sau dacd nu igi
inieplinegte indatoririle prevazute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptdJit s[-i fixeze executantului
un tlrmen p6n6 la care activitatea sE intre in normal gi sd il avertizeze c5, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
gi de a stabili
f g.: - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfbgurarea execu{iei lucrdrilor
conformitatea lor cu specificatiiie din anexele la contract. P6rlile contractante au obliga[ia de a notifica, in
scris, una celeilalte, ldentitaiea reprezentanfilor lor atesta{i profesional pentru acest scop, 9i anume
responsabilul tehnic cu execufia din partea executantului gi dirigintele de gantier sau, dacd este cazul, altd
perioan6 fizicdsau juridicd atestatl potrivit legii, din pattea achizitorului.
(2) Executantul are obliga{ia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc[, in
ut4i..r, depozite 9i oriunde igi desfdgoar[ activitd(ile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie s6 fie de calitatea prev[zut[ in documenta[ia de execuJie; verificdrile 9i
test[rile materialelor folosite |a execu{ia lucrdrilor,precum gi condiliile de trecere a receptiei provizorii 9i
I3.2

-(l) Lucrdrile trebuie sd se deruleze conform graficului

recepliei finale (calitative) sunt descrise in anexele la contract.
(2) Exlcutantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare pentru
verificarea, mlsurarea gi tistarea lucr5rilor. Costul probelor gi incercdrilor, inclusiv manopera aferent[
a

acestora, revin executantului.

(3) probele neprevdzute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
oper6 vor fi suportate de executant dacd se dovedegte cd materialele nu sunt corespunzdtoare calitativ sau
.e .urop.ra nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta
aceste cheltuieli.
13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucr[rile care devin ascunse, fEr[ aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de cdte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile,
sunt finalizate, pentru a fi examinate gi mdsurate.
(3) Executantul are obliga(ia de a dezveli orice parte sau p6r[i de lucrare, la dispozilia achizitorului, 9i de
a reface aceast[parte sau p[rfi de lucrare, dacd este cazul

(a) in cazul in care se constatd c5 lucrdrile sunt de calitate corespunzdtoare gi au fost executate conform
documentafiei de execu{ie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi refacerea vor fi suportate de cdtre
achizitot, iar in caz contrar, de cdtre executant.

U. infirzierea

gi sistarea lucrdrilor
14.l - In cazul in care:
D volumul sau natura lucr[rilor neprevIzute; sau
ii) condiliile climaterice excep(ional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intirziere care nu se datoreazd executantului gi nu a survenit prin incllcarea
contractului de cdtre acesta,
indreptSlesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execufie a lucrdrilor sau a
oric6rei p6rti a acestora, atunci, prin consultare, pEdile vor stabili:
(l) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la preJul contractului.
14.2 'FIrI a prejudicia dreptul executantului prevdzut ln clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrlrile sau de a diminua ritmul execufiei dacd achizitorul nu pldtegte in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevlzut la clatza 17 .2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.
5. Finalizarea lucrdrilor
15.1 - Ansamblul lucrlrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prev6zut a

1

fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de execufie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data;inceperii lucrdrilor.
15.2 - (1) La finalizarea lucrlrilor, executantul are obligaliade anotifica, in scris, achizitorului c6 sunt
indeplinite condiliile de recepfie, solicitAnd acestuia convocarea comisiei de recepfie.
(2) Pe baza situafiilor de lucrdri executate confirmate gi a constat6rilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dacl sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de recepfie. in cazul in care se constatd c6
sunt lipsuri sau deficienfe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se gi termenele pentru
remediere gi finalizare. Dup[ constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noud solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepfie.
15.3ft'- Comisia de recepfie are obliga]ia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevoderilor acestuia cu documentalia de execufie gi cu reglementlrile in vigoare. tn func1ie de
conStat6rile fdcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recep{ia.
15.4 - Recepfia se poate face gi pentru pIrfi ale lucrlrii, distincte din punct de vedere fizic Ai funcJional.
garanlie acordatd lucrdrilor
16.l - Perioada de garanfie este de min. 5 ani gi decurge de la data recepfiei la terminarea lucrlrilor

16. Perioada de

gi

pdnd la recepfia finald.

16.2 - (1) in perioada de garanfie, executantul are obligaJia, in urma dispozifiei date de achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstrucfie gi remediere a viciilor gi altor defecte a cdror cauzd
este nerespe ctarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obliga{ia de a executa toate activitdtile prevdzute la alin.(l), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datoritd:
utilizdrii de materiale, de instala{ii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

i)

sau

ii)

unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pddi a
lucrlrilor; sau
iii) neglijenfei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obliga(iile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.
(3) in cazul in care defectiunile nu se datorcazd executantului, lucrlrile fiind executate de c6tre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi plItit ca lucrdri suplimentare.

16.3 - in cazul in care executantul nu executdlucrdrile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
?ndrept5lit sdangajeze gi sa pl[teascd alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrdri
vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau refinute din sumele cuvenite acestuia.

platd
are obliga{ia de a efectua plata c[tre executant in termen de maxim 30 zile
calendaristice de la emiterea facturii de cdtre acesta.
17.2 - Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a diminua ritmul execu(iei. Imediat
ce achizitorul ipi onoreazd restan(a, executantul va relua executarea lucrdrilor in cel mai scurt timp
17.

Modalitdli

de

l7.l - Achizitorul

posibil.
17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacd acesta solicit[, numai contra unei
scrisori de returnare a avansului gi numai in limita valoric[ prevdzut[ de lege.
17.4 - (1) Pl6(ile parfiale trebuie sd fie frcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrdrilor executate conform contractului gi in cel mai scurt timp posibil. Lucr[rile executate trebuie s[ fie
dovedite caatare printr-o situalie de lucr6ri provizorii, intocmitd astfel inc6t s[ asigure o rapidd qi sigur[
verificare a lor. Din situaliile de lucr[ri provizorii achizitorul va putea face scdzdminte pentru servicii
fbcute executantului qi convenite cu acesta. Alte sclzdminte nu se pot face decdt in cazurile in care ele
sunt prevdzute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situafiile de platd provizorii se confirmd in termen maxim de 5 (cinci) zile calendaristice, de la
prezentarea acestora achizitorului
(3) Pl[jile pa(iale se efectueazd, de reguld, la intervale lunare, dar nu influenfeazd responsabilitatea gi
garanlia de bund execufie a executantului; ele nu se considerd, de cdtre achizitor, ca recepfie a lucrdrilor
executate.
17.5 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea gi acceptarea situaliei de platd definitive de

cdtre achizitor. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar, in special, datorit[ unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platit[ imediat.
17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pAna c6nd procesul-verbal de recepfie final[ nu va fi semnat
de comisia de recepfie, care confirm[ cd lucr6rile au fost executate conform contractului. Recep(ia final[
va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garanfie. Plata ultimelor sume
datorate executantului pentru lucr[rile executate nu va fi condilionatd de eliberarea certificatului de
recepfie finald.
I 8. Aj uslarea prel ul ui co ntractul

l8.l - Pentru lucrdrile

ui

executate, plSfile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiar[, anexd la contract.
18.2 - Preful contractului nu se ajusteazd.

Asigurdri
19.1 - (l) Executantul are obligafia de a incheia, inainte de inceperea lucrdrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucr[rile executate, utilajele, instala{iile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu gi reprezentanfii imputernicili sd verifice, s[ testeze
sau sd recep(ioneze lucrdrile, precum gi daunele sau prejudiciile aduse cltre terfe persoane fizice sau
juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatd de cdtre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte".
(3) Executantul are obligafia de a prezenta achizitorului, ori de cAte ori i se va cere, poli{a sau polilele de
asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligafia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, la cerere, polifele de
asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.

pentru niciun fel de daune-interese, compensafii platibile prin [ege,
sau altei persoane angajate de
in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
19.2

- Achizitorul nu va fi responsabil

vina achizitorului, a agenJilor sau a
executant, c, exceplia unui accident sau prejudiciu rezult6nd din
angajaJilor acestuia.
20. Subcontractanli
desemnali, in aceleaqi condilii
ZO.l -Executantul are obliga(ia de a incheia contracte cu subcontractan{ii
in care el a semnat contractul cu achizitorul'
contractului toate contractele incheiate cu
zo.z -(l) Executantul are obliga1ia de a prezenta la incheierea
subcontractantii desemnaf i.
contractele incheiate cu aceEtia
(2) Lista subcontractanfilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, c6t 9i

constituie in anexe la contract'
de achizitor de modul in care indeplinegte
ZO.3 - (1) Executantul este pe deplin r[spunzdtor fa![
contractul,
in care iqi indeplineqte partea
(2) Subcontractantul este pe deplin r[spunz[tor fa1[ de executant de modul
sa din contract.
aceqtia nu iqi indeplinesc
(i)Executantulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanfilor, daci
partea lor din contract.
dac[ acesta nu $i-a indeplinit partea sa din
ZO.4 -Executantul poate schimba oricare subcontractant numai
preful contractului 9i se va face numai cu acordul
contract.Schimbarea subcontractantului nu va modifica

se

achizitorului.
21. Forla maiord

2l.l

-Fo4a major[ este constatat[ de o autoritate competenta.
o ie indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

mci,b complet, producerea acesteia

gi s[

,,

f--:^:

*^i^-^

A^-

C. -

pertoada de acfiune a fo(ei majore, dar fard a
la aParilia acesteia.
are ibligatria de a notifica celeilalte p[(i, imediat 9i in
ia orice mdsuri care ti stau la dispozilie in vederea limitdrii

n

consecinfelor.

de a notifica celeilalte pdrfi incetarea
zl.5 - partea contractantd care invoc[ forla majord are obligafia

cauzeiacesteia in maximum 75 zile de la incetare'

acfiona o perioada.mai mare de 6 luni' fiecare
21.6 -Dac[ fo(a majord ac\ioneazd,sau se estimeaz[ c5 va
de drept a prezentului contract, frrd ca vreuna
parte vaavea dreptui sa noiifice celeilalte pd(i incetarea
iin pd4i sd poatd pretinde celeilalte daune-interese'
2 2. S ol

ulio nar ea

litigiilor

eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, Prin
22..1 - Achizitorul gi executantul vor depune toate
poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu
tratative directe, orice neinlelegere sau disputl care se
achizitorul 9i executantul nu reuqesc s[ rezolve
solicita ca disputa sI se solutioneze fie prin
e c6tre instan{ele judecdtoregti din Romflnia'
Limba care guvetneazd contraclul
23.1 -Limba care guvern eazdconttactul este limba rom6n6.
24. Comunicdri
la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
24.1 - (1) orice comunicare lntre p6(i, referitoare
transmisI in scris.
transmiterii cat 9i in momentul primirii'
(2) orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul
23.

- Cornunic[rile intre p[r{i se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condilia
confirmlrii in scris a primirii comunic6rii.
24.2

25. Legea aplicabild contractului

fi interpretat conform legilor din Romdnia'
sd incheie azi ZZ.O\ 2018 prezentul contract in dou[ exemplare, cAte unul
in{eles
au

25.1 ^ Contiactul va

p[(ile

pentru fiecare parte.
Executant,

Achizitor'

LOTUS SRL

ORASUL JIBOU

trator

Primar,

vIpI

Dan GH
'7-nqt1+ - t

rO'{)'

. {.O

Sef serv" Financiar contabilitate

Dorina

Opris

t

onaS-risd

j);'s
<2.'9-'

nr.

Contract de lucrlri
din data 29.01.2018

l{( i

Pdrlile contractante

1.

in temeiul Legii 9812016 privind achiziliile publice, s-a ineheiat prezentul contract de lucrdri,

intre
judetul Salaj, telefon 02601644558,fax
ORASUL JIBOU cu sediul in JIBOU, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.4,
-primar tn calitate de achizitor,
prin
Dan
GHIURCO
02601641300 , cod unic de inregistrare 44g4g26,reprezentatd
pe de o parte
qi

RIPOSTA TRANS SRL, adresi sat NUSFALAU,

str. GARII, nr.

461F, JUd.

SALAJ,

IEIEfOTT/fAX

cont (trezorerie, banc6)
074463g06310260675064, numdr de inmatriculare J31127511997, cod fiscal RO10149426,
TEODOR, funcJiaRO45TREZ5635069XXXOOO477, Trezoreria Simleul-Silvaniei, reprezentatd prin POP
administrator, in calitate de executant, pe de alt[ parte'

Detinilii
2.1 -inprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. controct -ptezentul contract 9i toate anexele sale;
b. nchizitor Si executant - pd(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;pentru
contractului,
c. prelul coitractului - pie1ul plStibil executantului de cdtre achrziior, in baza
prin
contract;
asumate
sale,
indlplinirea integrah gi .or.rprnretoare a tuturor obligaliilor
d. o*ploto*"ntul tucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;
e. Jbrla majord- reprezintii o imprejurare de origine extem6, cu caracter extraordinar, absolut
lmpreviriUild gi inevitabild, care se afl[ in afara controlului oricdrei pd(i, care nu se datoreazd
glegelii sau vinei acestora, gi care face imposibili executarea 9i, respectiv, indeplinirea
inundalii sau
contractului; sunt considerate ur*."n.u evenimente: rdzboaie, revolu{ii, incendii,
orice alte catastrofe naturale, restric{ii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
celor de
nefiind exhaustivd, ci enunliativa. Nu esie considerat fo(6 majord un eveniment asemenea
mai sus care, ftrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obliga{iilor uneia din Pdr'tri;
f. zi- zi calendaristicd; an-365 zile.
pentru contract)
(se adaugd orice ce altri termeni pe care pdrlile tnleleg sd ii defineascd

2.

3.

forma de
contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

3.
pl
3.

rsa, acolo unde acest lucru este permis de context'

zi,,sau

,,zile,' sau orice referiri la ztle reprezintd zile calendaristice dacl nu se specific[ in mod

diferit.

Cluuze obligatorii

4. Obiectul qi pretul contractului
DE, cS, liste de cantitati, proiectfaza PAC,
4.1- Executantul se obliga sd proiecteze si sa execute: Elaborare PT,
investitiei, participarea proiectantului la fazele
asistenta tehnica din partJa proiectantului pe parcursulderularii
"Reobilitoreo si modernizoreo strozilor T'
determinante, precum si executia lucrarilor pentru obiectivul
cu obligafiile asumate
vladimirescu si odorheiului",in perioada/perioadele convenite gi in conformitate

prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obliga s6 pl6teasc6 executantului prelul convenit
lucr[rile prevdzute la 4.1.

in

prezentul contraet pentru

de c[tre achizitor,
5.1. Pre(ul convenit Pentru indeplinirea contractului, pldtibil executantului
la care se adaugd T.V.A. 899.644,83 lei,
conform graficului de Pl61i, este de 4.73i.g72,78 tei f6rd TVA
din care:
de 6'270'00 lei;
- pentru proiectare: 33.000,00 lei la care se adaugd TVA in valoare
lei'
in
-'p.rt., Lxeculie lucrlri: 4'.701.972,78 lei la care se adaugd TVA valoare de 893'374'83
4.3.

-

4.4.

-

Lucrdrile se vor deconta in limita fondurilor alocate.

5. Duratu

contractului

5.1 - Prezentul contract intrd in vigoare la data semn[rii de c[tre pA(i ;i i9i produce efectele pAni la
incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrdrilor contractate gi eliberarea garanfiei bancare de
bunS execufie.
6. Documentele contract

ului

6.1 - Documentele contractului sunt ( cel pulin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicd Si propunerea financiard;
c) graficul de indeplinire a contractului;
d)
e)

fl

graficul de pldtri;
garanlia de bund execulie, dacd este cazul;
angajamentulferm de suslinere din partea unui terl, dacd este cazul.

utarea contraclului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei
amplasamentului.
7. Exec

de bund execufie 9i

predarea

patrimoniului cultutal nalional
Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relafiile dintre pil{i, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.
^g.2-E*..utantul are obliga(ia de a lua toate precaufiile necesare pentru ca muncitorii s[i sau oricare alte
persoane sd nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prev[zute la clauza 8.1, iar imediat dupl
iescoperirea gi inainte de indepirtarea lor, de a ingtiinla achizitorul despre aceastd descoperire gi de a
tndepiini dispoz(iile primite dela achizitor privind indepdrtarea acestora. Dacd din cauza unor astfel de
dispozilii exicutantui sufera intArzieri gi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, p6r{ile vor
8. Proteclia

8.1

-

stabili:

a)

orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are

dreptul;

b) totalul

cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la prelul

contractului.

g.3 - Achizitorul are obligafia, de indat[ ce a luat la cunogtin([ despre descoperirea obiectelor prevdzute la
clauzaS.l, de a ingtiinla in acest sens organele de polilie gi comisia monumentelor istorice.
9. Obtigaliile principale ale executantului

tehnica din
9.1 - Executantul se obliga s[: Elaboreze PT, DE, CS, liste de cantitati, proiect faza PAC, asistenta
precum
determinante,
fazele
partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei, participarea proiectantului la
si sa execute lucrarile pentru obiectivul "Reobilitarea si modernizarea strozilor T. Vladimirescu si
Odorheiului", in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract'
g.2 - (l) Executantul are obligatria de a executa gi finaliza lucrdrile, precum 9i de a remedia viciile
asumate prin contract,
ascunse,- cu atenfia gi promptitudinea cuvenitd, in concordanJd cu obliga(iile
inclusiv de a proiecta, in limitele prev[zute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligafia de a suprar"gh.u lucr[rile, de a asigura fo(a de muncd, materialele,
cerute de qi
instalaliile, echipament"lJ gi toute celeialte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive
sau se poate
pentru'contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prev[zutd in contract
deduce in mod rezonabil din contract'
lucrdrii, spre
9.3 - Executantul are obligafia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea execufiei
execufie.
de
tehnologic[
aprobare, graficul de pldfi n.."ru. exeiuliei lucrdrilor, in ordinea

9.4. - (l) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea 9i siguranfa tuturor
operafiunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de execu(ie utilizate, cu respectarea
pievederilor gi a reglement[rilor legii privind calitatea in construc(ii.
de acesta in vederea
fi
tZ) Un exemplar din documenta(ia predat6 de cdtre achizitor executantului va [inut
consult6rii de cdtre Inspecfia de Sta-t in Construcfii, Lucrdri Publice, Urbanism qi Amenajarea Teritoriului,
precum gi de cdtre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi r[spunz[tor pentru proiectul gi caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
DacI totugi contractul prevede explicit ca o parte a lucr[rilor permanente sI fie proiectatS de cdtre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrdrilor.
(4) Executantul are obligalia de a pune la dispozilia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de mdsur[tori (atagamentele) gi, dupd caz,in situafiile convenite, desenele, calculele,
verificlrile calculelor gi orice alte documente pe care executantul trebuie sd le intocmeascd sau care sunt
cerute de achizitor.
9.5 - (1) Executantul are obligafia de a respecta gi executa dispozifiile achizitorului in orice problemd,
menJionat6 sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considerd cE dispoziliile
achiiitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, ftrd ca
obiecfiile respective sa il absolve de obligaJia de a executa dispoziliile primite, cu excep(ia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.
(2) |n cazul in .ui" ...p""tarea gi executarea dispozifiilor prevdzute la alin.(l) determind dificultlti in
execu[ie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
9.6 -(1) Executantul este responsabil de trasarea corectl a lucrdrilor fa{I de reperele date de achizitor,
pr..u. gi de furnizarea tuiuror echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor 9i resurselor umane
necesare indepliniri i responsabilit6lii respective.
(2) in cazul in care, pe iarcursul execufiei lucr[rilor, survine o eroare in pozi{ia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oric6rei pa4i u lucrdrilor, executantul are obligafia de a rectifica eroarea constatatd, pe
cheltuiala sa, cu exceplia-situafiei in care eroarea respectiv[ este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
a
scris, de cdtie proieciant. Peniru verificarea traslrii de c[tre proiectant, executantul are obliga]ia de
proteja gi plstra cu grij6 toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
9.7 -Pe-pircursul execuliei lucrdrilor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
ii de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a c6ror ptezenld
pe gantier este autorizat[ gi de a menline gantierul (atdt timp c6t acesta este sub controlul
iar; gi lucr6rile (atdt timp cat acestea nu sunt finalizate gi ocupate de cdtre achizitor) in
starea de ordine necesard evitdrii oric[
ii) de a procura gi de a intr
protecJie, ingrddire, alarmd 9i pazd, c
achizitor sau de citre alte autoritdfl
asigurdrii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate m[surile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe 9i in
a evita orice pagubl sau neajuns provocate persoanelor,
afara gantierului gi pentru
^sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alli factori generati de
proprietaglor publice
metodele sale de lucru.
9.g - Executantul este responsabil pentru menlinerea in bunl stare a lucrdrilor, materialelor,
lui de incepere a
echipamentelor gi instala{iilor care
lucrlrii pdnd la data semn[rii proce
are obligalia' in
9.9 - (l) Pe parcursul execuliei lu
d
abuziv:
m[sura permisa de respectarea prevederilor contract
a) confortul riveranilor; sau
b) c[ile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi cdilor publice sau private care
persoane.
deservesc proprietdfile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte

or, acfiunilor in justifie, daunelor(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor
rezultdnd din sau in legdturd cu
in[...r., costurilor, tux"t]or gi cheltuielilor, indiferent de
obligalia prev6zut[ la alin.(1), pentru care responsabilitatea utantului'
q.r0 - tri Executantut a." ouiigulia de a utilizain mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd cu
de cdtre traficul propriu
,uu ,rni pe traseul gantierului Si d. u preveni deteriorarea sau distrugerea acestora
va alege 9i va folosi vehiculele,
sau al oricaruia dintre subcontiactantii s[i; executantul va selecta traseele,
rezulta in mod inevitabil din
va
ce
va limita gi repartiza incarc[turile, in aga fel incdt traficul suplimentar
pe 9i pe gantier, s6 fie
deplasarea materialelor, echipamentelor, instala{iilor sau altora asemenea, de
ale drumurilor gi
limitat, in m6sura in care este posibil, astfel incdt sI nu producd deteriordri sau distrugeri
a de cdtre executant a transportului pe ap6, atunci
ra in care prin ,,drum" se intelege inclusiv ec\n6,
ile gi prin ,,vehicul" se intelege orice ambarca{iune,
iar prevederile respective se vor aplica in cons

sau drum care comunicd cu sau
produc deierior[ri sau
echipamentelor, instalatiilor sau
.r. ,. afld pe traseul gantierului, datoritd t
impotriva tuturor reclamatiilor
are obligafia de a de
altora asemenea,
"r".ui-tul
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri'
'(+)
pl[ti
Cu excepfia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil 9i va
materialelor,
transportului
consolidarea, modificarea sau imbundta(irea, in scopul facilitdrii
poduri care comunicd cu sau
echipamenteior, instalaliilor sau altora ur.rnln.u, a oricdror drumuri sau
care se afl[ pe traseul gantierului.
p; parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligafia:
9.11 - (1)'ae
ii a evita, pe c6t posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;
iD de a depozita sauietrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna gi indepdrta de pe gantilr ddr6mdturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel,

taji;cazul in rur. r"

care nu mai sunt necesare.

numai acele
(2) Executantul are dreptul de a retine pe gantier, pdn6.la sf0rqitul perioadei de garanJie,
in scopul indeplinirii
materiale, echipamente, instalafii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare
obligatiilor sale in perioada de garan(ie.
cfiei, ivite
g.l2 -Executantul r6spunde, pJtrivit obligafiilor care ii revin, pentru viciile as
durata de
intr-un interval de 10 ari ie la recepfia lucrdrii 9i, dupd implinirea acestui
iectelor 9i
a
existenJ6 a construcfiei, pentru viciiie structurii d. t"iitt.nfd, "u urmare
detaliilor de execufie aferente execufiei lucrlrii'
g.t3 -Executantul se obliga s6 despdgubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamafii gi acli-uni in just4ie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectualI

ii)

instalaJiile
(brevete, nume, m6rci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele,
sau incorporate in acestea; 9i
sau utilajele folosite pentru sau in leglturd cu execufia lucr6rilor
cu excepfia situa(iei in care o
daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieti de orice natur[ aferente,
de sarcini intocmit de c6tre
astfel de inc6lcare rezult6 din respectarea proiectului sau caietului

achizitor.

Obligaliile achizitorului
. ------.rj^ r:-^r:-^plateascd executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea 9i
s[
oblig[
se
Achizitorul
pr, DE, cs, liste de cantitati, proiect faza PAC, asistenta tehnica din partea
intrefinerea lucrarilor de: Elaboreze
10,

10.1

fazele determinante, precum si
proiectantului pe parcursul derularii investitiei, participarea proiectantului la

sa

strozilor T. vlodimirescu si
execute lucrarile pentru obiectivul "Reabilitarea si modernizarea
Odorheiului"
toate autoriza\iile 9i avizele necesare
10.2 -Lainceperea lucr6rilor achizitorul are obliga{ia de a obline
execuliei lucrdrilor.
ftrE plat6, dacd nu s-a convenit
10.3 - (1) Achizitorul are obligafia de a pune la dispozilia executantului,
altfel, urmdtoarele:

a)

bi

c)
di

amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcin[;
supiafelele de teren necesare pentru depozittre gi pentru organizareade gantier;
cdile de acces rutier gi racordurile de cale fetatd;
racordurile pentru uiititag (apd, gaz, energie, canalizarc etc.), pdnd la limita amplasamentului
gantierului.

(2) Costuiile pentru consumul de utilitafi, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat

se

suportd de cdtre executant.
cel mult 5 zile dela
10.4 - Achizitorul are obligaJia de a examina gi mdsura lucrdrile care devin ascunse in
notifi carea executantului.
informalii
10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oricdror alte
furnizate executantului, precum 9i pentru dispozi{iile gi livrdrile sale.
1

1.5 ancliuni p enlr u netndeplinirea culpabild a

obligaliilor

care, din vina sa exilusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
de a
contract, inclusiv cele prevazute ca si termene contractualelaclauzaT.l, achizitorul este indreptatit
ramas de
deduce din pretul contiactului, ca penalitati, o suma echivalenta at 0,I%o din pretul contractului
executat, pentru fiecare zi intarziere.
1lZ - in.uruf in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
cu 0, 1olo
convenite la clauza I 7. 1 , atunci acesta are obligafia de a pl6ti, ca penalitdli, o sumd echivalentd
pe zi intarziere din plata neefectuatS.
jf .:.- Achizitorul igi rezerv6 dreptul de a renunfa oric0nd la contract, printr-o notificare scris6 adresatd
cu condi]ia cd
executantului fdrd nici o compensalie, dacd acesta din urmd intrd in procedura insolven[ei,
pentru
executant.
aceast6 renunfare s[ nu prejudicieze sau s[ afecteze dreptul la ac{iune sau despdgubire
i, ,..rt caz, executurtui u.L dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
executat[ pana la data denunJarii unilaterale a contractului.
Clauze specffice
12. Garanlia de bund execulie a contraclului
in termen de 5
12.1. (l) Executantul are obiigalia de a constitui garanliade bunS execulie a contractului
garanJiei de bun[
zile luciatoare de la semnarea, de crtre ambele pa4i, a contractului. Neconstituirea
garanfii de bund
noi
unei
execufie in termenul, cuantumul gi condifiile stabilite, sau neconstituirea
.*..u[i" in cazul in care aceasta a fost .*..utut[ (partial sau integral) atrage de la sine rezilierea de drept
prealabile de cdtte achizitor 9i
a contractului, frr6 punere in intarziere sau indeplinirea unei formalitdfi

fi.f-in'"urui in

din valoarea fdtd T.V.A. a contractului de lucrEri,
instrument de garantare emis in condiliile legii de o
i sau prin re(ineri succesive din sumele datorate pentru
prevadd cd
arunliatrebuie s6 fie irevocabild. Instrumentul de garantare trebuie s[
pe baza
a
beneficiarului,
se va executa necondifionat, resp
.la prima cerere
execu(ie se
a cu privire la culpa persoanei garar in cazul in care garantia de bun6
are
ccesive din sumele cuvenite pentru plata facturilor pa(iale, Executantul
in
competent
la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
cont de disponibil distinct la dispozitia autoritdlii contractante.
trebuie si fie de
(3) Suma inifial[ care se depune de citre Executant in contul de disponibil astfel deschis
parcursul indeplinirii contractului,
O,irZ, Oin p..1ut contractului, fara TVA, respectiv ,3.674,86lei. Pe
cuvenite
Achizitorul urmeazd sE alimenter" u..rt cont prin re(ineri succesive din sumele datorate 9i
execufie. contul astfel deschis
Executantului, p6n6 la concurenfa sumei stabilite drept garan{ie de buna
este purtdtor de dob6ndl in favoarea contractantului'
garunfiapentru participare 9i de a emite ordinul de incepere a
12.2. Achizitorul are obligatia de a elibera -a
fdiut- dovada constituirii garantiei de bun[ execufie a
contractului numai dupa ce Executantul
contractului.
bund executie, in limita prejudiciului
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garan1iei de
necorespunzdtor obligatiile
creat, dac6 Executantul nu igi execut[, executd .u intatri.re sau execut6

asupra garanfiei de bund exccu(ie,
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenfii
totodatd obligaliile care nu au
Achizitorul are obligafia de a notifica acest lucru Executantului, precizdnd
fost respectate.
12.4. Achizitorul se oblig[ s6 restituie garanlia de bun6 executie astfel:
procesului-verbal de
a) pe,tru serviciile de proiectare, in teimen de 14 zile de la data incheierii
dacd achizitorul nu a ridicat pan[
recepJie la terminarea lucririlor executate inbazaproiectului respectiv,
la aceadatd Pretenfii asuPra ei.
b) Pentru lucr[ri
de recepJie la
- 70% din valoarea garan\ie\, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal
pentru vicii
riscul
ei, iar
terminarea lucrdrilor, dacd nu a ridicat p6nd la aceea datd pretenfii asupra
ascunse este minim;
- 30% din valoarea gatan\iei, la expirarea duratei de garantare a lucr[rilor executate, pe baza
I

procesului-verbal de recep[ie final[.
a contractului
12.i. Garunlia acordatd lucraiiior este distinctd de garanlia de bund execufie

3.inceperea Si exec ulia lucrdrilor
3 zile de la primirea ordinului in acest
13.1 -(l) Executantul are obligalia de a incepe lucrdrile in maxim
sens din partea achizitorului.
gi Inspecliei de Stat in constructii, data inceperii efective
1zig..d."tantul trebuie sd notifice achizitorului

1

a lucrdrilor.

execu(ie ptezentat 9i sd fie terminate la
13.2 -(1) Lucrdrile trebuie s6 se deruleze conform graficului de
execuJie, se considera date contractuale'
data stabilit6. Datele intermediare, prevazute in graf[ele de
graficul de executie de
(2) Executantul va prezenta,la cererea achizitoiului, dupd semnarea contractului,
o:
diialiu, alcdtuit in ordinea tehnologic6 de

execulie'

l$l

lui
la
desfbgurarea executiei lucrdrilor 9i de a stabili
t. P[rtile contractante au obligatia de a notifica, in
atesta(i profesional pentru acest scop, 9i anume

luiqidiriginteledegantiersau,daclestecazul'alt[
achizitorului.
ntantului achizitorului la locul de muncd, in
ate de indeplinirea obligafiilor asumate prin
de executie; verificdrile 9i
Materialele trebuie s6 fie de calitatea prw[zutd in documenta(ia
a receptiei provizorii 9i
trecere
gi condiliile de
test[rile materialelor folosite la executia lucrdrilor, p ecum
crise in anexele la contract'
a asigura instrumentele, utilajele 6i materialele necesare pentru
crdrilJr. Costul probelor qi incerc[rilor, inclusiv manopera aferentl
13.4

-(l)

entruverificareaunorlucrErisaumaterialepusein
c[materialelenusuntcorespunz[toarecalitativsau
contractului. in caz contrar, achizitorul va suporta
aceste cheltuieli.

13.5 - (1) Executantul are obligalia de
achizitorului.

a nu acoperi lucrlrile care devin

ascunse,

frra

aprobarea

lui, ori de c6te ori astfel de lucr6ri, inclusiv fundafiile,
sau

p[(i

azul.

de lucrare, la dispozilia achizitorului' 9i de

(a) in cazul tn care se constatd cd lucr[rile sunt de calitate corcspunzltoare gi au fost executate conform
documenta(iei de execufie, atunci cheltuielile privind dezvelirea qi refacerea vor fi suportate de c[tre
achizitor,iarin caz contrar, de cltre executant.
14. inldrzierea Si sistarea lucrdrilor
14.l - in cazul in care:
volumul sau natura lucrdrilor neprev[zute; sau

i)

ii)

conditriile climaterice excepfional de nefavorabile; sau
de intArziere care nu se datoreazd executantului gi nu a survenit prin inc[lcarea
contractului de cdtre acesta,

iii) oricare alt motiv

indreptdfesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a
oricdrei pdr\i a acestora, atunci, prin consultare, pdrfile vor stabili:
(l) orice prelungire a duratei de execufie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la preJul contractului.
14.2 - Fdrd a prejudicia dreptul executantului prevdzut \n clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucrdrile sau de a diminua ritmul execufiei dacd achizitorul nu pldtegte in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevdzutla clauza 17.2;in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.
1

5. Finalizarea

lucrdrilor

l5.l - Ansamblul lucrlrilor sau, dac[ este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de execu{ie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaz[ de la
data inceperii lucrdrilor.
15.2 - (1) La frnalizarea lucrdrilor, executantul are obligafia de a notifica, in scris, achizitorului ci sunt
indeplinite condiliile de receplie, solicit6nd acestuia convocarea comisiei de recep{ie.
(2) Pe baza situafiilor de lucrdri executate confirmate gi a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dacd suniintrunite condifiile pentru a convoca comisia de recepJie. tn cazul in care se constat[ cd
sunt lipsuri sau deficienfe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se gi termenele pentru
remediere gi finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi deficienfelor, la o nou[ solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de recep[ie.
15.3 - Comisia de receplie are obligafia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentalia de execulie gi cu reglement[rile in vigoare. In funcfie de
constatdrile ftcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepJia.
15.4 - RecepJia se poate face gi pentru pdrfi ale lucr[rii, distincte din punct de vedere fizic gifunc(ional.
garanlie acordatd lucrdrilor
16.1 - Perioada de garanfie este de min. 5 ani gi decurge de la data recepfiei la terminarea lucrdrilor gi
pdni la receptia final5.
16.2 - (l) in perioada de garanfie, executantul are obligafia, in urma dispozi{iei date de achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstrucJie gi remediere a viciilor gi altor defecte a c6ror cauzd
16. Perioada de

este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligafia de a executa toate activitdlile prevdzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datoritd:
i) utilizdrii de materiale, de instalaJii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau

unui viciu de conceplie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pd(i a
Iucrdrilor; sau
iii) neglijenlei sau neindeplinirii de catre executant a oric5reia dintre obligaliile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.
(3) in cazul in care defecfiunile nu se datoreazd executantului, lucrdrile fiind executate de cdtre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi pldtit ca lucr[ri suplimentare.

ii)

achizitorul este
16.3 - irr cazul in care executantuI nu executllucrdrile prevazute laclauza 15.2 alin.(2),
acestor lucriri
aferente
indreptdJit sd angajeze qi sd pldteasc[ alte persoane care sd le execute. Cheltuielile
acestuia.
uor fi r..rperate dL catie aciizitor de la executant sau refinute din sumele cuvenite
17.

Modalitdli

de

platd

maxim 30 zile
17.1 - Achilitorrl u." obligalia de a efectua plata cdtre executant in termen de
calendaristice de la emiterea facturii de cdtre acesta.
perioadei convenite,
17.Z - Dac6 achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea
execu[iei. Imediat
ritmul
diminua
de
a
sau
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucr[rilor
mai scurt timp
in
cel
ce achizitorul igi onoreaza restanJa, executantul va relua executarea lucrdrilor

posibil.

,

.

- Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacd acesta soliciti, numai contra unet
scrisori de returnare a avansului gi numai in limita valoric[ prevdzutd de lege.
la valoarea
17.4 - (l) plAtile pa(iale trebuie sd fie flcute, [a cererea executantului (antreprenorului),
trebuie
s[ fie
executate
lucrarilor executate conform contractului gi in cel mai scurt timp posibil. Lucrdrile
o rapidd qi sigurd
dovedite ca atare printr-o situaJie de lucriri provizorii, intocmitd astfel incAt sd asigure
pentru servicii
sc5zdminte
putea
face
verificare a lor. Din situaliile de lucrdri provizorii achizitorul va
cazurile in care ele
f6cute executantului gi convenite cu u..riu. Alte scizdminte nu se pot face decAt tn
sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) S'itualiile de platd provizorii se confirmd in termen maxim de 5 (cinci) zile calendaristice, de la
17.3

prezentarca acestora achizitorului

pi
ftatrit. pa(iale se efectueazd, de regul6, la intervale lunare, dar nu influen(eazd responsabilitatea
lucrdrilor
a
recepfie
garanlia de'bun[ execuJie a executantului; ele nu se consider[, de cdtre achizitor, ca

i:;

executate.

de
- plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea qi acceptarea situaliei de platd definitive
unor
eventuale
in special, datorit[
cdtre achizitor. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar,
litigii, contravaloarea lucr[rilor care nu sunt in litigiu
e recepfie final[ nu va f,r semnat
17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pdna cA
rm contractului' Recepfia finald
de comisia de recepfie, care confirma c5 lucrdrile au
garanfie. Plata ultimelor sume
va fi efectuat6 conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de
eliberarea certificatului de
datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi condi{ionat[ de
recepJie final6.
17.5

ului co ntraclul ui
pentru
lucrdrile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
1g.l propunerea financiar[, anex[ la contract.
1

8. Aj ustarea prel

18,2 - Preful contractului nu se ajusteazS.

Asigurdri
lucr[rilor, o asigurare ce va
19.1 - (l) Executantul are obligafia de a incheia, inainte de inceperea
utilajele, instalafiile de lucru,
cuprinde ioate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrdrile executate,
imputernicifi sr verifice, sd testeze
eciripamentele, materialele pe stoc, personalul propriu gi reprezentan[ii
cdtre te(e persoane fizice sau
sau s[ recepJioneze lucr6rile, precum gi daunele sau prejudiciile aduse
19.

igurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
indirecte".
ului, ori de cAte ori i se va cere, polila sau polilele de

orii au incheiat asigurdri pentru

toate
zinte achizitorului, la cerere, politrele de

acttallzate).

ptitibile pri' lege'
daune-interese, compensalii
responsabil pentru niciun f-el de
persoane angajate de
adus unui ,un"itor sau artei
pr.j"qiciu
.""
accident
unui
agenfilor sau a
in privinfa sau ca u,n.'ur"a
,"ruttanJ oin vina achizitorurui, a
t9.2 _

Ach\zitorul .u va fi

executant, cu excep(ia unui accide*
angajalilor acestuia'

,.,

pri:riri"iu

in aceleaqi condilii
Subcontractanli
cu subcontractaniii desemnafi,
contracte
incheia
a
de
obrigaiia
20.r -Executantul are
contractere incheiate cu
ra incheierea contracturui toate

20.

;*:;l,X;lff

i:l|:"tj|,"d"?il'iT'fJ.,"n,u

i;iilH':iilli*:::illfifr,

c6t ei contractele incheiate cu aceqtia
cu datele de recunoaetere ale acestora,

;.o?"i'l,ilTx1ffi,lX':L:T:

de modul
deplin r,spunzrtor fa16 de achizitor

in care indeplineete

indeplineqte partea
contractul.
fa![ de executant de modul in care iqi
r,spunz,tor
deplin
pe
este
(2) Subcontractantul
indepttnesc
ipi indepli
sa din contract.
acestia nu iqi
dacd aceqtia
subcontractantilo r, daci
daune-interese ^..r^^^nrranronrilnr
pretinde
a
de
dreptul
(3)Executantulare
'-a
sa din
paftea lor din contract.
acesta nu 9t indeptinit partea
nrrr
-^ subcontractant
dac6
numai
^..L^^nrra^rqnr
oricare
schimba
_Executantur
ordul
acr
cu
i"ut"
20.4
qi se va face numal
nu va modifica pre[ul contracturui
subcontractantului
contract.Schimbarea
achizitorului.
21. Forla maiord

competentd'
pnn pre,lentul
-Fo(a majord este constatatd de o autoritate
indeplinirea obligaliilor asumate
ie
cortru",unt.
majora.**"r.uzdtpa4\lte

2l.l

21.2 -Fo(a

;::,:tl*'*ig,'.*l*;,11"fi'?:'3,x]J:nFi,," r:l"ra

fard
de acliune a fo(ei majore, dar

a

imediat 9i in
prejudiciadrepturilecelise*Yt':1Yp6(ilorpdndlaapari(iaacesteia'
de a notifica cereilalte p6(i'
*.
,nuo"u.ffi;i;;
care
"""i'. ii stau ra dispozilie in vederea limitarii
"uril-rti,
zr.4 _parrea contractant'
m[suri

mod complet, producerea acesteiu

$i-;;T; ;ice

consecinfelor'
2l.5 -

celeilalte p6r!i incetarea
it forfa majora are obligalia de a notifica
Partea contractantd care lnvoc
mare de 6 runi' necare
azdcdva acriona o perioada,mai
contract, fdr6 ca vreuna
pd(i incetarea d" drept a prezentului

*::*::;?f#ffi:'H:t':f;i?{;ig::,'il:
,a
parte va uu"u

ii,

patti

s6

a."piii

""i,.ry.,.eleiralte
poati pretinde celeilalte daune-interese'

litigiilor

pe cale amiabild' prin
eforturile oentru a rezolva
-toate
ei in cadrul sau in leg[turd cu
disputd care se poate iui irt.
sau
neintelegere
orice
ait"cte,

r vor depune

22. Solulionorea
22.1 - Achizitorul 9i- executantul

"",r,ir.

,

Limba care guverneazd contractul contractul este limba romdn6'
23.1 'Limba .u." gu";Juzi
contract, trebuie s[ fie
24, Comunicdri
:e la indeplinirea prezentului
referito
p6(i,
intre
24,| .(1) orice comunicare
primirii'
transmisE in scris.
transmiterii cdt gi in momentul
momentul
in
at6t
inregistrat
(2) orice document scris trebuie
23.

24.2

- Comunic6rile intre

p[(i

se pot face qi prin telefon, telegram6, telex, fax sau e-mail cu oonditria

confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
25. Legea aplicabild contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
P6(ile au inteles sd incheie a2i,29.01.2018, prezentul contract in dou[ exemplare, c6te unul
pentru fiecare parte.
Executant,

Achizitor,

RIPOSTA TRANS SRL

ORASUL JIBOU
Primar,

Dan GHIU

&'^
PRI
b!ta,,

Secretar oras,

Jr. Maria OPRI

Sef serv. Financiar

Ec. Dorina Opris

Viza CFP

Administrator,
Teodor POP
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Contract

de servicii

Nr. ii-i:'l din | ".

i: r,

-

Preambul

9812016 privind aehizitiile publice si a Hotararii 395/2016 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de aehizitie publica/acordului-eadru din Legea 9812016 privind achizitiile publiee,

ln temeiul tEGll
lntre,

ORASUL JIBOU, adresa sediu p-ta I Decembrie l9l8 nr. 4, jud.Salaj, telefon 0260644558 fax
0260641300 cod fiseal 4494926 cont trezorerie RO96TREZ564245I0220XXXXX, Trezoreria Jibou
reprezentatS prin ing. Dan Gtrriurco, funcfia prirnar,in calitate de aahiziton,
pe de o parte
9i

P"F.A Costea Mircea Eduard, cu sediul in mun. DEJ, Str. M. Erninescu, Nr. 1, jud. CLUJ, CUI
l98034l8,F2lll780l2005,cont bancar nr. RO 91 BTRL RONC P.T027997 9401, deschis la BANCA
TRANSILVANIA DEJ, jud. CLUJ, reprezentata prin Costea Mircea Eduard- reprezentant legal, in
calitate de prestator, pe de altd parte.
2"

Definilii

2.1 -inprezentulcontract urmdtorii termeni vor fi interpretaJi astfel:
a. contract - reprezintS prezentul contract gi toate Anexele sale.
b. achizitor gi prestator - pdrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
e. prelul contractului - preful plitibil prestatorului de c[tre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. semicii - activitati a cdror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract gi pe care prestatorul are obligafia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f" forla majord - un eveniment mai presus de controlul pa(ilor, care nu se datoreazl gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdztt la momentul incheierii contractului gi care face imposibild executarea
gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apirute ca unnare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiv[ ci enunciativ[. Nu este considerat forf[ majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fEr[ a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
exceutarea obligafiilor uneia din p[(i;
j. zi - zi calendaristicl; an - 365 de zile.
2. Interpretare
3.

3.1 in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referirelazile reprezintd zile calendaristice daci nu se specificl in
mod

diferit.

Clauze obligatorii
4. Obicctul

principal al contractului

,ll
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4.1 - Prestatorul se obliga sI execute Servicii de rlirigenfie de Eantier --obicctivul " Reabt/ttarea si
modernlzarea strazl'/or T V/adimtTescu si Odorheiu/ui',, in perioada/perioadele convenite qi in
conformitate cu obligafiile asulnate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga s[ plateascd pre]ul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.
5. Pre|ul

contractulti

5.1 Prepl convenit pentru indeplinirea contractului, pl6tibil prestatorului de catre achizitor, este de
11.900,00 lei fara TVA. Valoare TVA 0,00 lei.
6. Durata

conlractului

Durata prezentului contract - de ta data semnarii contractului pana la receptia la terminarea
lucrarilor.
6.2. Prezerrtul contract inceteazd s[ produc[ efecte dupa incheierea perioadei de notificare a defectelor.

6.1

-

7" Executarea contractului
7.1 - Executarea coutractului incepe de la data

de

12.01.2018.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
Fisa postului

Oferta financiara

9. Obligaliile principule de prestatorului
9.1- Prestatorul se obligd s6 presteze serviciile la staridardele gi/sau performanJele prezentate in fisa
postului, anexd la contract.
9.2 - Prestatorul se obligd sd despagubeascd achizitorul impotriva oricdror:
i) reclamafii qi acliuni in justifie, ce rezult[ din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectual[ (brevete, nulne, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalafiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturb cu produsele achizilionate, 9i
ii)daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceplia situaJiei in
care o astfel de incalcare rezult[ din respectarea caietului de sarcini intocmit de c[tre
achizitor.
10. Obligaliile principale ale achizitorului

cltre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii
de cdtre acesta. Termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturii.
10.2 - Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei prev[zute
convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onoreaz[ factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
ll. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabilii a obligoliilor
1l.l - in carul in care, din vina sa exclusivi, prestatorulnu reugegte s6-gi execute obliga{iile asumate prin
coltract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o sumd
echivaleltd cu o cot6 procentuala de 0,1 Yo pe zi din pre{ul contractului, parla la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
t t.i- in cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligalia de a pl[ti, ca penalitifi, o sumi echivalent[ cu o cot[ procentuald de
0,lolo pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectuatd, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
11.3 -Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentulcontract de c6tre una diutre p6(i, in rnod culpabil
gi repetat, dd dreptul parlii lezate de a considera contractul de drept reziliat 9i de a pretinde plata de

l0.l - Achizitorul

daune-i nterese.

se

oblig[

sd plateascl preful

ROMANIA

JUDETUL SATAJ

oRA$UL JTBOU
Adresl: Orasul Jibou.str 1Decembrie1918.nr 16. judSlla1.cod455200Telefon: 0260/644558. Telex/Fax: 0250/641 300.
CUI: 4494926
E-mail : Frinreria iibou@vahoo.cnm Web : wviv,i,t:rimarraJihou.ro

l-L.4 - Dacd, din vina exclusive a prestatorului de servicii, achizitorul este obligat la rambursarea sau
neincasarea unorsume prevdzute ca fonduri nerambursabile prin PNDL, aceste sume se constituie
dauna exclusivd a prestatorului de servicii.
1 1.5 - Achizitonrl igi rezervd dreptul de a renunfa oricAnd la contract, printr-o notificare scrisd adresatd
prestatoruluii, ItrI nici o compensalie, daci acesta din unn[ dd falirnent, cu condi]ia ca aceastd anulare si
nLr prejudicieze sau sI afecteze dreptul la aciiuue sau despigubire pentru furnizor. in acest caz, furnizorul
are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pdn[ la data

denunldrii unilaterale a contractului.

Clauze specilice
12. Alte resposabilitiili ale

prestatorului

l2.l - (1) Prestatorul are obligalia de a executa serviciile prevdzute in contract cu profesionalisrnul gi
promtitudinea cuvenite angajarnentului asumat.
(2) Prestatorul se oblig6 s5 supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele,
instalaliile, echipamentele gi orice alte asernenea, fie de natura provizorie, fie definitiv[ cerute de gi
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execu(ia serviciilor in confonnitate cu graficul de
prestare convenit. Totodatd, este rdspurrzdtor atdt de siguranla tuturor operafiunilor gi metodelor de
prestare utilizate, cAt gi de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.
13.

Alte responsabilitdli ale acltizitorului

l3.l - Achizitorul se obliga si pun[ la dispozilia

prestatorului orice facilitdli gi/sau infbrma{ii pe care
indeplinirii contractului.

acesta le poate solicita gl pe care le considera necesare
14. Receplie Si

verificdri

l4.l - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnic[ gi din caietul de sarcini.
14.2 -Yerific[rile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligafia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentan{ilor s[i imputerniciJi pentru acest
scop.

I 5. i n c ep ere, lin al iza r e, t ntfirzie r i,

s

is

tare

(l)

Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la
primirea ordinului de incepere a contractului.
15.1

-

(2) in cazul in care prestatorul sufer[ intArzieri gi/sau suporl[ costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului p6(ile vor stabili de comun acord:
prelungirea perioadei de prestare a serviciului
15.2 - (l) Serviciile prestate inbaza contractului sau, dacl este cazul, oricare fazd,a acestora prevazutda
fi terminat[ intr-o perioadd stabilitd in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de
pa(i, termetl care se calculeazd de la data inceperii prestlrii serviciilor.
(2) in cazul in care:
i) orice motive de int6rziere, ce nu se datoreazd prestatorului, sau

ii)

alte circumstanle neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decAt prin

incalcarea

contractului de cdtre prestator, indreptdfesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei
de prestare a serviciilor sau a oricdrei faze a acestora, atunci pa(ile vor revizui, de comun
acord, perioada de prestare qi vor semna un act adllional.
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indeplinirii contractului, prestatoruI nu respecta graficul de prestare, acesta are
obliga{ia de a notifica acest lucru, in tirnp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate in graficul de prestare se face cu acordul par-filor, prin act adilional.
15.4 - i1 afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execulie, orice
intArziere in hdeptinirea corltractului dd dreptul achizitorului de a solicita penalitdli prestatorului15.3 - Daca pe parcursul

1

6. Aj ustareo

I

6.1

prelul ui contract ului

Pretul contractului llu se ajusteaza si este ferm pe toata durata contractului.

-

17, Amendumente

Parfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adifional, numai in cazul apariliei unor circumstante care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prev[zute la data incheierii contractului.
11.1

-

18. Subcontractanfi

Prestatorul are obligaJia,in caztl in care parJi din contract le subcontracteazd, de a incheia
contracte cu subcontractanlii desemnali, in aceleaqi condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul'
18.2 - (1) Prestatorul are obligafia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu
subcontractanlii desemna{i.
(2) Lista subcontractanfilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cAt qi contractele ir-rcheiate cu aceqtia
se constituie in anexe la contract.
18.3 - (1) Prestatorul este pe deplln rdspunz[tor fa{6 de achizitor de modul in care indeplineqte contractul'
(2) Subcontractantul este pe deplin r[spunzdtor fa]d de prestator de modul in care iqi indeplinegte partea
18.1

-

sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dac[ acegtia nu igi indeplinesc
partea lor dirr contract.
18.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu gi-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preful contractului qi va fi notificatd achizitorului.
19. Cesiunea

are obligafia de a nu transfera total sau par'fial obliga]iile sale asumate prin contract,
fEr[ s[ oblin[, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
lg,Z - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanfia sau orice alte
obliga{ii asumate prin contract.

l9.l - prestatorul

20. Forla maiord
20.1 - Fo(a major6 este constatatl de o autoritate competenti.
ZO.Z

- Forfa major[ exonereaz[ parfile contractante de indeptinirea obliga]iilor

asumate prin prezentul

contract, pe toatl perioada in care aceasta aclioneazi.

fEr[ a
20.3 - tldeplinirea contractului va fi suspendatl in perioada de acfiune a fo(ei majore, dar
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p[(ilor pdna la apari{ia acesteia.
p6(i, imediat qi in
20.4 - parteacontractant6 care invocb forfa majord are obligafia de a notifica celeilalte
mod complet, producerea acesteia gi sI ia orice mdsuri care ii stau la dispozifie in vederea limitlrii
cotrsec ittfelot'.

Dacd,forfa nrajor[ actioneaz[ sau se estimeaz[ ca va ac{iona o perioadi mai mare de 6 luni, fiecare
pafte va avea dreptul s[ notifice celeilalte parfi incetarea de plin drept a prezentului contract, frr6 ca
vreLrna din parli s6 poat6 pretindd celeilalte daune-interese.
20.5

-
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l,

Solulianarea

titigiilor

21.1 - Achizitorul gi prestatorul vor faee toato eforturrile pcntrlr a nezolva pc oale armiahil[, prim tratative
direete, oriee ncin{clcgere sau disputd eare sc poate ivi intre ei in eadrul sau in legaturd eu indeplinirea
oontraotului.
21.2 - Dae6, dupd 15 cle zilc de la ineeperea aocstor tratative neoficiale, achizitorul gi prestatorul nu
reu$csc s5 rczolve in mod amiabil o divergen{h eontraetuald, fieeare poate solioita ea disputa sd se
solulionezo de edtrc instanfele judeeatoregti din RomAnia.
22" Limba care guverneazd contractul

22.1 - Limba eare guvomcaz6 eontraetul cstc limba romAn[.
23" Comunicdri
23.1 - (l) Oriee comunieare imtne p[rgi, referitoare la indepliiairea pnczentutui eontraet, trebuie s5 fie
tnansmisd in soris.
(2) Oriec document scris trcbuic inregistrat at6t in momentul transmiterii eAt gi in momentul primirii.
23.2 - Comuniehrile intre pdrfi se pot faee gi prin telcfon, telegramS, tclex, fax sau e-mail ou condifia
eonfirm[rii in seris a prin,irii eomunie5rii.

24" Legea aplicabild

24.1 - Contraetul va

contructului

fi

ir-rterpretat eonform flegilor din Romr6nia.

Pa(ile au inteles sd ineheie azi A9.02.2018, prezentul contraet in doua exemplare, unul pcntru
aehizitor si unul pentru prestator.

Achizitor
ORASUL "IIBOU
Primrar,
Ing" Dan GH
'c-Q

P.F.A.

I

+

+

i.l
\b

i;;,;;*:;;;,;
ZS

I

Viza juridic,
Secretar oras,

itate,

(s e

mndtur a aut or i z at d)
ZS
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Contract de lucrlri
nr. 4036 din data 23.03.2018
1.

Piirlile conlractante

in temeiul Legii 98/2016 privind achiziliile publice, s-a incheiat prezentul contract de lucr[ri,
intre
ORASUL JIBOU cu sediul in JIBOU, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 16, judetul salaj, telefon 02601644558,fax
02601641300, cod unic de inregistrare 4494926, reprezentatd prin Dan GHIURCO -primar in calitate de achizitor,
pe de o parle
qi

DRUMURI Sl PODURI SALAJ SRL, adresd loc. CRISENI, str. PRINCIPALA, nr. 443jud. SALAJ, telefon/fax
0260-613215, numdr de inmatriculare J3ll24lll998, cod fiscal RO 10923364, cont (trezorerie, bancd)
RO58TRE25615069xxx001337, trezoreria Zalau, reprezentatd prin Adina HALMAJAN, functiaadministrator, in calitate de executant, pe de altd parte.
2. Defin4ii
2.1 -In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contruct -prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor Si executant - pd4ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - prelul pldtibil executantului de cdtre achizitor, inbaza contractului, pentru
indeplinirea integral[ gi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentullucrdrii - Iocul unde executantul executd lucrarea;
e. forla majord- reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild gi inevitabil5, care se afld in afara controlului oricdrei p6rJi, care nu se datoreazd
greqelii sau vinei acestora, gi care face imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inunda{ii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivd, ci enunliativd. Nu este considerat fo46 majord un eveniment asemenea celor de
mai sus care, frrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaliilor uneia din pdr[i;
f. zi- zi calendaristicd; an- 365 zlle.
(se adaugd orice ce altri termeni pe care pdrlile tnleleg sd ii defineascd pentru contract)
3. Interpretare
3.lin prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural pi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd in mod
diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul gipreful contractului

4.1- Executantul se obliga sd proiecteze si sa execute: Proiectare,asistenta tehnica si executie pentru
obiectivul "MODERNTZARE STRAZT tN ORASUL I\BOU ANIJL 2077", in perioada/perioadele convenite gi in
conformitate cu obligafiile asumate prin prezentul contract.
4.2.

- Achizitorul

se obligd

lucrdrile prevdzute la 4.1.

s[

pl6teasc[ executantului prelul convenit

in

prezentul contract pentru
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4,3. - 5.1. Pre(ul convenit pentru indeplinirea contractului, plltibil executantului de cltre achizitor,
conform graficului de pl6(i, este de 1.637.632,75 lei fdri TVA la care se adaugd T.V.A. 311.150,22 lei,
din care:
- pentru proiectare: 46.900,00 lei la care se adaugd TVA in valoare de 8.911100 lei;
- pentru executie lucrdri: 1.590.732,75 lei la care se adaugd TVA in valoare de302,239,22tei.
4.4. - Lucrlrile se vor deconta in limita fondurilor alocate.
5. Durata

contractului

5.1 - Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii de cdtre plrti gi igi produce efectele pdnilla
incheierea procesului verbal de recepJie finalI a lucr6rilor contractate gi eliberarea garan(iei bancare de
bun[ execufie.
5.2 -perioada de executie: 1 luna pentru proiectare si 6 luni pentru executia lucrarilor de la comunicarea
ordinului de incepere.
6. Documentele co nlraclului
6.1 - Documentele contractului sunt ( cel pulin):
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnicd Si propunerea financiard ;
c) graficul de indeplinire a contractului;
d) graficul de pldtri;
e) garanlia de bund execulie, dacd este cazul;
fl angajamentulferm de suslinere din partea unui terl, dacd este cazul.
7, Execularea contractului
7.1 Executarea contractului incepe dup6 constituirea garanfiei de bun6 execufie gi predarea
amplasamentului.
8. Protectia patrimoniului cuhural nalional
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in rela(iile dintre pdrfi, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.
8.2 - Executantul are obligafia de a lua toate precaufiile necesare pentru ca muncitorii s6i sau oricare alte
persoane sI nu indep6rteze sau s[ deterioreze obiectele prev6zute la clauza 8.1, iar imediat dup6
descoperirea gi inainte de indeplrtarea lor, de a ingtiinJa achizitorul despre aceastd descoperire gi de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indeplrtarea acestora. Dac[ din ca'uza unor astfel de
dispozi[ii executantul suferl int0rzieri gi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, p6r[ile vor
stabili:
a) orice prelungire a duratei de execu(ie la care executantul are
dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul
contractului.
8.3 - Achizitorul are obligaJia, de indat[ ce a luat la cunogtinfl despre descoperirea obiectelor prevlzute la
clauza 8.1, de a ingtiinta in acest sens organele de polilie gi comisia monumentelor istorice.

-

9. Obligaliile principale ale execulantului

-

Executantul se obliga sd execute: Proiectare,asistenta tehnica si executie pentru obiectivul
"MODERNTARE STRAZT tN ORASULh\BOII ANUL 2077", in conformitate cu obligaJiile asumate prin prezentul

9.1

contract.
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- (l)

Executantul are obligatia de a executa gi finaliza lucrdrile, precum gi de a remedia viciile
ascunse, cu atentia gi promptitudinea cuvenitd, in concordanj[ cu obligaJiile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, in limitele prevdzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligaJia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munc6, materialele,
instalafiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de qi
pentru contract, in m6sura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzut6 in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
9.3 - Executantul are obligafia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea execufiei lucr6rii, spre
aprobare, graficul de pl6fi necesar execu{iei lucrdrilor, in ordinea tehnologic6 de execufie.
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguranJa tuturor
operafiunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de execufie utilizate, cu respectarea
prevederilor gi a reglementdrilor legii privind calitatea in construcfii.
(2) Un exemplar din documenta{ia predat[ de cltre achizitor executantului va fi finut de acesta in vederea
consultdrii de cdtre Inspec(ia de Stat in Construc(ii, Lucrdri Publice, Urbanism gi Amenajarea Teritoriului,
precum gi de cdtre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi rdspunz6tor pentru proiectul gi caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.
Dacd totugi contractul prevede explicit ca o parte a lucrdrilor permanente sd fie proiectatd de cdtre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrdrilor.
(4) Executantul are obliga(ia de a pune la dispozili a achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de mdsur[tori (atagamentele) gi, dup6 caz,in situaJiile convenite, desenele, calculele,
verificlrile calculelor gi orice alte documente pe care executantul trebuie sd le intocmeascd sau care sunt
cerute de achizitor.
9.5 - (1) Executantul are obligafia de a respecta gi executa dispoziJiile achizitorului in orice problemd,
menfionat[ sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul consider6 cd dispoziliile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fdtd ca
obiecfiile respective sd il absolve de obligatia de a executa dispozifiile primite, cu excepfia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.
(2)in cazul in care respectarea gi executarea dispoziliilor prevdzute la alin.(l) determind dificultdfi in
execufie care genereazl costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
9.6 -(l) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucr6rilor fatd de reperele date de achizitor,
pr.cu. gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor 9i resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilit[1ii respective.
(2) in cazul in care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare in pozifia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei pd(i a lucrdrilor, executantul are obligaJia de a rectifica eroarea constatatd, pe
cheltuiala sa, cu excepJia situa(iei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de cltre proieqtant. Pentru verificarea trasdrii de cdtre proiectant, executantul are obligafia de a
proteja gi pdstracu grijd toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucr[rilor.
9.7 -Pe pucursul eieiutiei lucrdrilor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a lua toate m6surile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenf6
pe gantier este autorizatd gi de a menfine gantierul (atdt timp c6t acesta este sub controlul
iau) 9i lucrdrile (atdt timp cdt acestea nu sunt finalizate gi ocupate de cdtre achizitor) in
starea de ordine necesard evitirii oric[rui pericol pentru respectivele persoane;
iD de a procura gi de a intreJine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protec(ie, ingrddire, alarmd gipazd,c6nd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre
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achizitor sau de cdtre alte autoritd(i competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al
asigurdrii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate mlsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe gi in
gantierului
gi pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor,
afara
proprietEfilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alli factori generafi de
metodele sale de lucru.

9.8 - Executantul este responsabil pentru men{inerea

in bund stare a

lucrdrilor, materialelor,

echipamentelor gi instala{iilor care urrneaz[ a fi puse in oper[, de la data primirii ordinului de incepere a
lucririi p6n[ la data semndrii procesului-verbal de recep{ie a lucrdrii.
9.9 - (l) Pe parcursul execufiei lucr6rilor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obliga(ia, in
misura permisE de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi c[ilor publice sau private

care

deservesc proprietdfile aflate in posesia achizitorului sau a oric[rei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, ac(iunilor in justilie, daunelorinterese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezult6nd din sau in leglturd cu
obligafia prevdzutd la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9,10 - (l) Executantul are obliga[ia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd cu
sau sunt pe traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre traficul propriu
sau al oricdruia dintre subcontractanfii sdi; executantul va selecta traseele, va alege gi va folosi vehiculele,
va limita gi repartiza incdrc6turile, in aga fel incdt traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaJiilor sau altora asemenea, de pe gi pe gantier, sd fie
limitat, in m6sura in care este posibil, astfel incdt sE nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor gi
podurilor respective.
(2) in cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de cdtre executant a transportului pe apd, atunci
prevederile de la alin.(l) vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum" se in{elege inclusiv ecluz6,
doc, dig sau orice altd structurd aferentd clii navigabile gi prin ,,vehicul" se infelege orice ambarcatiune,
iar prevederile respective se vor aplica in consecin{6.
(3) In cazul in care se produc deteriorlri sau distrugeri ale oriclrui pod sau drum care comunicd cu sau
care se afl6 pe traseul gantierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalafiilor sau
altora asemenea, executantul are obligalia de a desplgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(a) Cu excep(ia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil gi va pldti
consolidarea, modificarea sau imbundtifirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instala{iilor sau altora asemenea, a oric6ror drumuri sau poduri care comunicd cu sau
care se afl6 pe traseul gantierului.
9.1 I - (1) Pe parcursul execufiei lucrSrii, executantul are obligafia:
i) de a evita, pe cdt posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;
iD de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna 9i indepdrta de pe gantier dlrdmdturile, molozul sau lucr[rile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a refine pe gantier, pAnd la sfrrgitul perioadei de garanJie, numai acele
materiale, echipamente, instalafii sau lucr[ri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale ?n perioada de garanfie.
9.12 - Executantul rlspunde, potrivit obliga(iilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale construcliei, ivite
intr-un interval de l0 ani de la recepfia lucr6rii gi, dupl implinirea acestui termen, pe toatd durata de
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existenfd a construcfiei, pentru viciile structurii de rezistenld, ca urmare a nerespectlrii proiectelor gi
detaliilor de execufie aferente execuJiei lucrdrii.
9.13 - Executantul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:
i) reclamafii gi ac(iuni in justifie, ce rezult6 din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectual6
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaJiile
sau utilajele folosite pentru sau in legdtur6 cu execuJia lucr6rilor sau incorporate in acestea; gi
iD daune-interese, costuri,taxe gi cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situafiei in care o
astfel de incllcare rezultd" din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cdtre
achizitor.
0. Obligaliile achizitor ului
10.1 Achizitorul se oblig[ sd pldteascl executantului preful convenit pentru execu{ia, finalizarea gi
intre{inerea lucrarilor de: Proiectare,asistenta tehnica si executie pentru obiectivul "MODERNI?ARE STRMT tN
1

-

ORASULTIBOU

ANUL2077'

I0.2 -La inceperea lucrlrilor achizitorul are obligafia de a obline toate autorizaliile gi avizele

necesare

executiei lucr6rilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozifia executantului, fEri platd", dac6 nu s-a convenit
altfel, urmdtoarele:
a) amplasamentul lucr6rii, liber de orice sarcind;
b) suprafe(ele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizarea de gantier;
c) cdile de acces rutier gi racordurile de cale ferat6;
d) racordurile pentru utilitfii (apd, gaz, energie, canalizare etc.), p6nd la limita amplasamentului
gantierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitdli, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de m[surat se
suportd de cStre executant.
10.4 - Achizitorul are obligafia de a examina gi mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la
notifi carea executantului.
10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oriclror alte informafii
furnizate executantului, precum gi pentru dispoziJiile gi livrlrile sale.
1.5 ancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligoliilor
11.1-ln cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract, inclusiv celeprevazute ca si termene contractualelaclatzaT.l, achizitorul este ?ndreptatit de a
deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta at O,lYo din pretul contractului ramas de
executat, pentru fi ecare zi intarziere.
ll.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreazl facturile in termen de 28 de zile de la expirareaperioadei
convenite la clauza 17.1, atunci acesta are obligafia de a pl6ti, ca penalitIli, o suml echivalentd cu O,lYo
pe zi intarziere din plata neefectuatE.
11.3.- Achizitorul igi rezervl dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare scris6 adresatd
executantului fErd nici o compensatie, dacd acesta din urml intrl in procedura insolventei, cu condiJia cI
aceastd renun{are sE nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acfiune sau despdgubire pentru executant.
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
executatd pdna la data denunJdrii unilaterale a contractului.
1
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Clauze specilice

12. Garanlia de bund execulie a conlractului
12.1. (l) Executantul are obligafia de a constitui garan\ia de bunl execu{ie a contractului in termen de 5
zile lucrltoare de la semnarea, de cdtre ambele pd\i, a contractului. Neconstituirea garanfiei de bun[
executie in termenul, cuantumul qi condifiile stabilite, sau neconstituirea unei noi garantii de bund
executie in cazul in care aceasta a fost executatd (pa(ial sau integral) atrage de la sine rezilierea de drept
a contractului, fdrd punere in intdrziere sau indeplinirea unei formalitdfi prealabile de cdtre achizitor gi
pierderea garanfiei de participare.
(2) Cuantumul garanJiei de bund execufie este l0 % din valoarea frrA T.V.A. a contractului de lucr6ri,
respectiv 163.763,28lei, gi se va constitui printr-un instrument de garantare emis in condiliile legii de o
societate bancard sau de o societate de asigurdri sau prin refineri succesive din sumele datorate pentru
facturi pa(iale. Garanfia trebuie sd fie irevocabild. Instrumentul de garantare trebuie sd prevad[ c6
plata garanfiei se va executa necondilionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza
declarafiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. in cazul in care garan[ia de bunl execufie se
constituie prin refineri succesive din sumele cuvenite pentru plata facturilor pa(iale, Executantul are
obligafia de a deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozilia autoritdtii contractante.
(3) Suma inifial[ care se depune de cdtre Executant in contul de disponibil astfel deschis trebuie s[ fie de
0,5Yo din preful contractului, fara TVA, respectiv 8.188,16 lei. Pe parcursul indeplinirii contractului,
Achizitorul urmeazd sd alimenteze acest cont prin re{ineri succesive din sumele datorate gi cuvenite
Executantului, pdnd la concurenfa sumei stabilite drept garanfie de buna execufie. Contul astfel deschis
este purtdtor de dob6ndd in favoarea contractantului.
12.2. Achizitorul are obligaJia de a elibera garunliapentru participare gi de a emite ordinul de incepere a
contra<;tului numai dup[ ce Executantul a fEcut dovada constituirii garantiei de bunl execufie a
contractului.
L2.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garanfiei de bund execu(ie, in limita prejudiciului
creat, dacd Executantul nu igi execut6, executd cu intArziere sau executl necorespunzltor obligafiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei preten{ii asupra garan(iei de bunl execu(ie,
Achizitorul are obligafia de a notifica acest lucru Executantului, preciz6nd totodatd obliga{iile care nu au
fost respectate.
12.4. Achizitorul se oblig[ s5 restituie garan\ia de bund execu{ie astfel:
a) pentru serviciile de proiectare, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
recepfie la terminarea lucrdrilor executate inbaza proiectului respectiv, dacd achizitorul nu a ridicat pdn6
laacea dat6pretenfii asupra ei.
b) Pentru lucrdri
- 70% din valoarea garanJiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de recepfie la
terminarea lucririlor, dac6 nu a ridicat p6n[ la aceea dat[ preten(ii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
- 30% din valoarea garanfiei, la expirarea duratei de garantare a lucrdrilor executate, pe baza
procesului-verbal de recepfie finalI.
12.5. Garunfia acordatd lucrdrilor este distinct[ de garanfia de bunl executie a contractului
I 3.inceperea Si exec

-(l)

ulia lucrdrilor

Executantul are obligafia de a incepe lucrdrile in maxim 3 zile de la primirea ordinului in acest
sens din partea achizitorului.
13.1
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(2) Executantul trebuie sd notifice achizitorului gi Inspec{iei de Stat in Construcfii, data inceperii efective
a lucrdrilor.
13.2 -(l) Lucrdrile trebuie sI se deruleze conform graficului de execu(ie prezentat gi sI fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare,prevdzute in graficele de execuJie, se considerd date contractuale.
(2) Executantul va prezenta,la cererea achizitorului, dup6 semnarea contractului, graficul de execufie de
detaliu, alcltuit in ordinea tehnologicd de execufie.
(3) in cazul in care executantul int6rzie inceperea lucrdrilor, terminarea preg[tirilor sau dacl nu igi
indeplinegte indatoririle prevdzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indrept[[it s6-i frxeze executantului
un termen p6nd la care activitatea sd intre in normal gi sd il avertizeze c6, in cazul neconformdrii, la
expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfEgurarea execuJiei lucr[rilor gi de a stabili
conformitatea lor cu specificafiile din anexele la contract. Pdrtile contractante au obliga(ia de anotifica, in
scris, una celeilalte, identitatea reprezentanfilor lor atestafi profesional pentru acest scop, gi anume
responsabilul tehnic cu execufia din partea executantului gi dirigintele de gantier sau, dac6 este cazul, altd
persoand fizicd sau juridicd atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligafia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului Ia locul de munc[, in
ateliere, depozite gi oriunde igi desftgoard activitdTile legate de indeplinirea obligafiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verifi carea lucr6rilor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie sE fie de calitatea prevdzutd in documenta(ia de execufie; verific[rile gi
testdrile materialelor folosite la executia lucrdrilor, precum gi condiJiile de trecere a recepjiei provizorii qi
a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexele la contract.
(2) Executantul are obligafia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare pentru
verificarea, mlsurarea gi testarea lucririlor. Costul probelor gi incercdrilor, inclusiv manopera aferentd
acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevdzute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de executant dac[ se dovedegte cI materialele nu sunt corespunzdtoare calitativ sau
cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.in caz contrar, achizitorul va suporta
aceste cheltuieli.
13.5 - (l) Executantul are obligafia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, ftrd aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligafia de a notifica achizitorului, ori de cdte ori astfel de lucrlri, inclusiv fundaJiile,
sunt finalizate, pentru a fi examinate gi mlsurate.
(3) Executantul are obligafia de a dezveli orice parte sau pa(i de lucrare, la dispozi(ia achizitorului, gi de
a reface aceastd parte sau p6(i de lucrare, dacl este cazul.
(a) in cazul in care se constatd cI lucririle sunt de calitate corespunzdtoare gi au fost executate conform
documentafiei de execufie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi refacerea vor fi suportate de cdtre
achizitot, iar in caz contrar, de cdtre executant.
14. intdrzierea Si sistarea lucrdrilor
14.1 - in cazul in care:
volumul sau natura lucr[rilor neprevdzute; sau

i)
ii) condiliile
iii)

climaterice excepfional de nefavorabile; sau
oricare alt motiv de int6rziere care nu se datoreazl executantului gi nu a survenit prin incdlcarea
contractului de cdtre acesta,
indrept5(esc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucr[rilor sau a
oricdrei pd(i a acestora, atunci, prin consultare, p6(ile vor stabili:
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(l)

orice prelungire a duratei de execu(ie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adluga la preful contractului.

14.2 - Fdrd a prejudicia dreptul executantului prevlzut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucr6rile sau de a diminua ritmul executiei dacd, achizitorul nu pl6tegte in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevdzutla clauza 17.2;in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.
1

5. Finalizarea

lucrdrilor

fi finalizat intr-un termen
prin
graficul
stabilit
de execulie, trebuie frnalizat in termenul convenit, termen care se calculeazd de la
data inceperii lucrdrilor.
15.2 - (l) La frnalizarca lucr6rilor, executantul are obliga[ia de a notifica, in scris, achizitorului c5 sunt
indeplinite condifiile de recep{ie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de recepfie.
(2) Pe baza situafiilor de lucr[ri executate confirmate gi a constat6rilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia dacl sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de recepfie . in cazul in care se constatl cd
sunt lipsuri sau deficienJe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se pi termenele pentru
remediere gi finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi deficienfelor, la o noul solicitare
a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepJie.
15.3 - Comisia de recepfie are obliga]ia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentafia de execu(ie gi cu reglement[rile in vigoare. in func{ie de
constatdrile fEcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepJia.
15.4 - Recepfia se poate face gi pentru pd(i ale lucr6rii, distincte din punct de vedere fizic Ai functional.
15.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacl este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a

garanlie acordatd lucrdrilor
- Perioada de garan(ie este de min. 5 ani gi decurge de la data recepfiei la terminarea lucr6rilor

16. Perioada de

16.1

gi

pAnd la recepfia finald.

16.2 - (1) In perioada de garanfie, executantul are obligafia, in urma dispozifiei date de achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstrucfie gi remediere a viciilor gi altor defecte a c6ror cauzd
este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obliga(ia de a executa toate activitdfile prevdzute la alin.(l), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datoritd:
utilizdrii de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

i)

sau

ii)

unui viciu de concep(ie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei p6(i a
lucrdrilor; sau
iii; neglijen{ei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obliga{iile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.
(3) in cazulin care defecfiunile nu se datoreazdexecutantului, lucrlrile fiind executate de c[tre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi pldtit ca lucr6ri suplimentare.
16.3 - In cazul in care executantul nu executilucrdrile prevazute la clauza 15.2 alin.(2), achizitorul este
indreptdfit sd angajeze gi s5 pldteascd alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrlri
vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau refinute din sumele cuvenite acestuia.
17.

Modalitdli

de

platd
are obligatia de a efectua plata c6tre executant

l7.l - Achizitorul

calendaristice de la emiterea facturii de cdtre acesta.

in

termen de maxim 30 zile
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.2 - Dacd achizitorul nu onorcazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucr[rilor sau de a diminua ritmul execufiei. Imediat
ce achizitorul igi onorcazd restanfa, executantul va relua executarea lucrdrilor in cel mai scurt timp
posibil.
17.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacd acesta soliciti, numai contra unei
scrisori de returnare a avansului gi numai in limita valoric6 prevdzutd de lege.
17.4 - (1) Pleflle pa(iale trebuie s[ fie fdcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrdrilor executate conform contractului gi in cel mai scurt timp posibil. Lucr[rile executate trebuie sd fie
dovedite ca atarc printr-o situa(ie de lucrlri provizorii, intocmitd astfel incit sI asigure o rapid6 9i sigurd
verificare a lor. Din situatriile de lucrdri provizorii achizitorul va putea face scdzdminte pentru servicii
f[cute executantului gi convenite cu acesta. Alte sc[zlminte nu se pot face decdt in cazurile in care ele
sunt prevdzute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situa(iile de platd provizorii se confirmd in termen maxim de 5 (cinci) zile calendaristice, de la
prezentarea acestora achizitorului
(31 etagte pa(iale se efectueazd, de regul6, la intervale lunare, dar nu influen[eazd responsabilitatea gi
garunlia de bund execufie a executantului; ele nu se considerd, de cdtre achizitor, ca receptie a lucrdrilor
17

executate.

facturii finale se va face imediat dupl verificarea gi acceptarea situaJiei de platl definitive de
cdtre achizitor. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitl imediat.
17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pdna cdnd procesul-verbal de receptie final[ nu va fi semnat
de comisia de recep(ie, care confirm6 cE lucrdrile au fost executate conform contractului. Receptia finald
va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garan{ie. Plata ultimelor sume
datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi condilionatd de eliberarea certificatului de
receptie finald.
17.5 - Plata

prelul ui contract ul ui
Pentru lucrdrile executate, pldfile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiarI, anexl la contract.
1

8. Aj ustarea

18.1

-

18.2 - Pre(ul contractului nu se ajusteazd.
19.

Asigurdri

19.1 -11) nxecutantul are obligaJia de a incheia, inainte de inceperea lucr[rilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrdrile executate, utilajele, instalafiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu gi reprezentantii imputernici{i si verifice, sd testeze
ruu rA recep{ioneze lucrlrile, precum gi daunele sau prejudiciile aduse cltre te(e persoane fizice sau
juridice.
jZ; Rrig,r.area se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatd de cdtre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte".
(3j Executantul are obliga{ia de a prezenta achizitorului, ori de cAte ori i se va cere, polifa sau polilele de
asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantuf are obligatia de a se asigura ci subantreprenorii au incheiat asigurlri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, la cerere, polilele de
asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
lg:Z - Achizitorul nu uu fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensa(ii pldtibile prin lege,
in privin(a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
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executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a agen(ilor sau a
angajalilor acestuia.
20. Subcontractanli
20.1 - Executantul are obligafia de a incheia contracte cu subcontractanfii desemnati, in aceleagi condi]ii
in care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2 - (l) Executantul are obligaJia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractan[ii desemnafi.
(2)Lista subcontractan(ilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cdt gi contractele incheiate cu acegtia
se constituie in anexe la contract.

20.3

- (1) Executantul

este pe deplin rlspunzdtor

fa[I de achizitor de modul in

care indeplinegte

contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rlspunzdtor fa(6 de executant de modul in care igi indeplinegte partea
sa din contract.
(3)Executantulare dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanfilor, dacd acegtia nu igi indeplinesc
partea lor din contract.
20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacl acesta nu gi-a indeplinit paraea sa din
contract.Schimbarea subcontractantului nu va modifica pre(ul contractului gi se va face numai cu acordul

achizitorului.
21, Forta majord
2l.l - Forfa majord este constatatd de o autoritate competentI.

2I.2 - Forfa majord exonereazd pdrtile contractante de indeplinirea obligafiilor

asumate prin prezentul

contract, pe toatl perioada in care aceasta aclioneazi,
21.3 - indeplinirea contractului va
suspendatd in perioada de ac{iune a forfei majore, dar far6 a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p6(ilor pdn6 la apari(ia acesteia.
21.4 - Partea contractantl care invoc6 fo(a majord are obligaJia de a notifica celeilalte p[r[i, imediat gi in
mod complet, producerea acesteia gi sE ia orice mlsuri care stau la dispozi(ie in vederea limit[rii
consecinfelor.
21.5 - Partea contractantd carc invocd foda majord are obligafia de a notifica celeilalte p6rfi incetarea
catzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
21.6 - DacI fo(a majord aclioneazd sau se estimeazd cI va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sI notifice celeilalte p6rfi incetarea de drept a prezentului contract, fErd ca vreuna
din pdrfi sI poat[ pretinde celeilalte daune-interese.

fi

ii

Solulionarea litigiilor
22.I - Achizitorul gi executantul vor depune toate eforturile pentru a rczolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinfelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leglturd cu
2 2.

indeplinirea contractului.
22.2 - Dac[, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi executantul nu reugesc si rezolve
in mod amiabil o divergen{E contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sI se solufioneze fie prin
arbitraj la Camera de Comerf gi Industrie a Romdniei, fie de cdtre instan{ele judecdtoregti din Rom6nia.
23. Limba care guverneazd contractul
23.1 - Limba care guverneazdcontractul este limba romdnd.

24. Comunicdri
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24.1 - (l) Orice comunicare intre pi(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii cdt 9i in momentul primirii.
24.2 - Comunic[rile intre p[(i se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail cu condifia
confirmdrii in scris a primirii comunicirii.
25. Legea aplicabild contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
Pd4ile au in{eles s[ incheie azi 23.03.2018, prezentul contract in doud exemplare, cAte unul
pentru fiecare parte.
Executant,

Achizitor,

DRUMURI SI PODURI SALAJ SRL

ORASUL JIBOU
Primar,
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Administrator,
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Secretar oras,

Maria OPRIS

Sef serv.

Dorina Opris

Adina HALMAJAN

