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In temeiul l{irrr l,lf I i r I ) r r \ i , | \c r iz ltl:ir' rr,LL,i r,.', a l-1C.395/2016 qi a Raponului achiziliei
directc avand ca obicct "< Lucriri de reparatii curente strdzi asfaltate din orasul Ocna Mureq >
cod CPv: 45233251-J" inregistrat cu nr.21355 din 30.12.2019 s-a incheiat prezentul contracl de

l.

{

I

I

r r

lucrlri.
inlre:

l.l.ORA$UL OCNA ]\!URE$ cu sediul in Ocna Mure9, str. N. Iorga, nr. 27, jud. Alba. tel.
0258871217. f'ax. 0258871217, c-mail: conlact(lprinrariirocnamurrs.conr, CUI 4563228. cont:
R()62TR EZ24A5 10103200200X deschis la Trezoreria Aiud, reprezentad de primar Vinleler Silvi!r. irr
calitatc dc

rchizitor,

pe de o parte
$i

1.2. S.C,

Mistral, nr.

l.

Drumuri !i Poduri Locsle Alba SA, cu sediul in localitatea Alba Iulia, str. Frederik
.iud. Alba, numer de inmatricularc Jill23/1999, cod fiscal RO4331392. tel./lax

0258811399/0258814007, e-rrail dnlialLrlbe.rdsnrail.ro cont RO27TRL20025069XXX000372 dcschis la
Trezoreria Ala lulia, reprezentali prin Corlea Vistian loan, avand funclia de Director Geneml, in
calitate de cxecutant, pe de alte parte.
2.

Definilii

2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract - prczentul contract $i toate anexele sale;
b. achizitor Fi executanl - pd{ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c- prelul contraclului - prelul pletibil executantului de cetre achizitor, in baza contractului. pentru
indcplinirea iotegrald $i corespunzatoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executi lucrarea;
e. fo4a majord - un eveniment mai presus de controlul pe(ilor, care nu se datoreaze gregelii sau vinei
aceslora, care hu putea fi prevdzut Ia momentul incheierii contractului $i care face imposibilA executarea
qi. respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revoluiii,

incendii, inundalii sau orice alte catastrole naturale, restriclii apdrute ca urmare a unci camntillc.
cmbargou, cnumerarea nefiind exhaustive, ci enunliativd. Nu este considcrat fo(a majord un evcniment
asemcnea cclor de mai sus care, fira a crea o imposibilitate de executare, t'ace extrem de costisitoare
executarca obliga(iilor uneia din pe4i:
t'. zi - zi calendaristicS; an - 365 de zile.
3. Interpretarle

3.1 in prezfntut contract, cu exceplia unei prevcderi contrare, cuvintele la tbrma de singular vor
includc fonna de pluml $i viceverca. acolo unde acest lucru este permis de context.
i.2 Tcrrnenqrl "zi" ori "zi1e" sau orice ret'erire la zile reprezinte zile calendaristice, dace nu se speci,lcd
in mod dif'erit.
Clauzc obligdtorii
Obiectul principal al cortractului
4.1 - Exccuttantul se oblig5 sd cxecute "Lucriri de reparatii curentc strizi asfaltate din ora$ul
Ocna Mureg" cod CPV: 45233251-3 lucriri de reinnoire a imbrdcamintei rutiere, in contbrmitate cu
obligaliilc asu4nate prin prezcntul contract, conlorm caietului de sarcini.
,1.

)4

4.2

-

Achizitorul se oblige se pldteascd executantului pr4ul de 209.966,93 lei ftrd TVA, pentru
"Lucriri de reparatii curelte strizi asfaltate din orutul Ocna Muret" cod CPV: 45233251-

execulia

3

lucrari de reinnoire a imbrdcamintei rutiere
4.3 - Cantitefile de lucrdri pot fi suplimentate, prin act adilional incheiat prin in{elegerea pdrlilor, cu
condifia alocdrii sumelor necesare in buget fi a respederii pragurilor valorice prevezuE ]a art. 7 alin. (5)
din nr. Legea 98/2016.

contractului
Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pletibil executantului de citre achizitor,
conform graficului de plali, este de 209.966,93 lei frri TVA, la care se adaugl TVA de 39.893,72 tei,
valoarea totali a contractului tiind de 249.860,65 lei cu TVA inclus.
5. Pretul

5.1

6.

-

Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de 2 luni, incepand de la data comunicirii ordinului de incepere
a lucririlor, Ia care se adauge perioada de garanlie a lucrArilor.
6.2 - Contractul de lucreri intrl in vigoare la data semnArii de ceffe ambele pd4i contractante $i este
valabil pani la incheierea procesului-verbal de receplie finali, cand va li considerat incetat de drept.

contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupe constituirea garanliei de buna execulie, predarea
amplasamentului 9i comunicarea ordinului de incepere a lucrerilor.
7. Executarea

8, Documentole

contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:
- Caietul de sarcini;
- Ot'erta tehnica Si financiard;
- garan(ia de buna execulie;
- acorduri de asociere, dupd caz:
- acorduri de subcontrac!a re. dup6 ca./i
- angajament de suslinere, dupe caz;
- acte adilionale, dupi caz.

patrimoniului cultural national
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic de$coperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in rclaliile dintre pe4i, ca fiind
proprietatea absolute a achizitorului.
9.2 - Execulantul are obligalia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane sd nu indeperteze sau sA deterioreze obiectele prevezute la clauza 9.1, iar imediat dupe
descoperirea;i inainte de indepertarea lor, de a ingtiinla achizitorul despre aceasta descoperire gi de a
indeplini dispoziliile primite de la achizitor privind indepdrtarea acestom. Dace din cauza unor astfel de
dispozilii exeoutantul sufere intarzieri $i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pa4ile vor
stabili:
a) orice prelungire a duratei de execLrlie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adeuga la pretul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligalia, de indatd ce a luat la cunostin(tr despre descoperirea obiectelor
prevlzute la clEuza 9.1, de a ingtiinla in acest sens organele de polilie ti comisia monumentelor istorice.
9. Proteclia

Obligatiile principale ale executantului
l0.l - (l) Executantul are obligalia de a executa li finaliza lucrerile, precum li de a remedia viciile
ascunse. cu atentia Si promptitudinea cuvenite, in concordan(i cu obligatiile asumate prin contact $i
10.

caietul de sarcini.

(2) Executantul are obligalia de a supraveghea lucrerile, de a asigura fo4a de munce, materialele.
instalaliile, echipamenlele Si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerure de $i
2
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pentru contract. in misura in care necesitatea asigurArii acestora este prevdzutd l'n contract sau se poale
deduce in mod rezonabil din contract.
10.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea $i siguranla tuturor

operaliunilor executate pe $antier, precum $i pentru procedeele de execulie utilizate, cu respectarea
prevederilor ti a reglementdrilor Lceii nr. 10.L1ll privind calitatea in construclii, cu modificdrile
ulterioare.

(l)

10.3 Executantul are obliga(ia de a respecta $i executa dispoziliile achizitorului in orice
problemd, mentionatd sau nu in contmct, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considera ca
dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inopoftune, acesta are dreptul de a ridica obieclii, in scris,
Iire ca obiecliile respective s5 il absolve de obligalia de a executa dispoziliile primite, cu exceplia
cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
(2) ln cazul in care respectarea $i executarea dispoziliilor prevazute la alin. (l) determine dificult5li in
execulie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului
10.4 - (l) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fald de reperele date de
achizitor, precum $i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor $i resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitdlii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul execuliei lucririlor, survine o eroare in pozilia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei pa4i a lucdrilor, executantul are obligalia de a rectifica eroarea constatau, pe
cheltuiala sa, cu exceplia situaliei in care eroarea respedive este rezultatul datelor incorecte lumizate, in
scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasdrii de cAtre proiectant, executantul are obligajia de a
proteja $i pdstra cu griji toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
10.5 - Pe parcursul execuliei Iucririlor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are obliga{ia:
i) de a lua toate mAsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenld pe Santier este
autorizatd li de a menline gantierul (a6t timp cAt acesta este sub controlul sAu) $i lucririle (atat timp cat
acestea nu sunt finalizate $i ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesar6 evitarii oricarui
pericol pentru respectivele percoane;
ii) de a procura 9i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingredire,
alarma $i pazi, c6nd qi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cere achizitor sau de catre alte
autoriteti competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate mdsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe ti in afara Santierului qi
pentru a evita orice pagubi sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau alli factori generali de metodele sale de lucru.
10.6 - Executantul este responsabil pentru menlinerea in bune stare a lucrerilor, materialelor,
echipamentelor $i instalaliilor care urmeaze a fi puse in opere, de la data primi i ordinului de incepere a
Iucrerii pane la data semnirii procesului-verbal de recep(ie a lucrerii.
10.7 - (l) Pe parcursul execufiei lucrarilor $i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obliga[ia,
in mdsura permise de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) ceile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor 9i cdilor publice sau private care deseryesc
proprietdlile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor, actiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor. taxelor 9i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezuldnd-din sau in
legatura cu obligatia prevazuti la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.8 - (l) Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica
cu sau sunt pe traseul $antierului qi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontmctaniii sai; executantul va selecta traseele, va alege gi va folosi
vehiculele, va limita Si repartiza incerctrturile, in ata fel incet traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, de pe 9i pe

;antier, si fie limitat, in mesura in care este posibil, astfel incat sa nu produce deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor gi podurilor respective.
(2) In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunice cu
sau care se afle pe traseul $antierului, datorita ranspoftului materialelor, echipamentelor, instal4iilor sau
altora asemenea, executantul are obligalia de a despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
10.9 - (l) Pe parcursul execuliei lucrerii, executantul are obligalia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe qantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalalii, surplus de materiale;
iii) de a aduna $i indepdrta de pe ;antier dAramaturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel.
care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pani la slar$itul perioadei de garan(ie, numai accle
matcriale, echipamente, instalalii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligaliilor sale in perioada de garanlie.
10.10 - Executantul se oblign de a desplgubi achizitorul impotriva oriceror:
i) reclamalii fi acfiuni in justifie, ce rezulte din incelcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilaiele
folosite pentru sau in leg5turA cu execulia lucr6rilor sau incorporate in acestea; gi
ii) daune-interese, costuri, taxe gi chekuieli de orice nature, aferente, cu exceptia situaliei in care o
astfel de incdlcare rezulte din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

ll.

Obligatiile achizitorului
- La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligalia de a obline toate autorizaliile si avizele necesare
execuliei lucririlor.
ll.2 - (l) Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilia executantului, Ere platd, daca nu s-a
convenit altfel. urmtrtoarele:
a) amplasamenlul lucrarii. liber de orice sarcinal
I

l.l

b) suprafelele de teren necesare pentru depozitare 9i pentru organizarea de tantier:
c) cdile de acces rutier li racordurile de cale ferati;

d) racordurile pentru utiliteti (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pdni la limita amplasamentului
gantierului.
e) intreaga documentalie necesare pentru execu(ia lucrarilor cootractate
(2) Costurile pentru consumul de utiliteti, precum $i cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat
se suporttr de cetre executant.
I 1.3 - Achizitorul are obligalia de a examina qi misura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile
de la notificarea executantului.
I 1.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor $i a oricdror alte informalii
fumizate executantului, precum $i pentru dispoziliile $i livrarile sale.

Sancriuni pentru neindeplinirea culpabili . obligariilor
12.1 - ln cazul in care, din vina sa exclusiv5, executantul nu reu$e$te sd-gi indeplineascl obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptalit de a deduce din prelul contractului, ca penaliteli,
o sume echivalentl cu o cote procentual5 de 0,1% din valoarca lucrdrii neexecutate din pre(ul
contractului, pentru fiecare zi de intirziere, pind la indeplinirea efective a obligaliilor.
12.2 - ln cazul in care achizitorul nu onoreaze facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligalia de a pleti, ca penalite{i, o sume echivalenta cu o cota
procentuala de 0,lolo din plata neefectuaE la termen, pentru fiecare zi de intirziere, pantr la indeplinirea
efectivd a obliga{iilor.
12.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cetre una dinire pa4i, in mod
culpabil qi repetaL de dreptul pa(ii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata
12.

de daune-interese.

12.4 - Achizitorul igi rezerve dreptul de a renunla oricand la contract, printr-o notificare scrisi
adresati executantului, farA nicio compensafie, dacd acesta din urmd da faliment, cu conditia ca^aceasta
renunlare sa nu prejudicieze sau s6 alecteze dreptul la acliune sau despigubire pentru executant. In acest
caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzetoare pentru partea din contract
executata pani la data denunldrii unilaterale a contractului.
Clauze specilice

contractului
13.l Executantul se obligi sd constituie garanlia de bune execulie a contractului in scopul asigurlrii
achizitorului de indeplinirea cantitative, calitativd 5i in termenul convenit a contractului, inainte de
inceperea executirii contractului, in termen de 5 zile lucrdtoare de la data semnerii contractului de
ambele pd(i, in cuantum de l07o din valoarea contractului fara TV A, (20.996,69 lei) pe intreaga duratl
13. Gararl(ia de buntr executie a

de valabilitate a prezentului contract.

13.2 - Garan{ia de bune executie se constituie prin vimment bancar sau printr-un instrument de
garantare emis in condiliile legii de o societate bancard sau de o societate de asigurari, care devine
anexe la contract, prevederile art.36 alin.(3) - (5) din Hoterarea Cuvernului nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirca contractului de
achizilie publicd./acordului cadru din Legea nr. 98/2016 ptivind achiziliile publice, aplic6ndu-se
corespunzabr.
13.3. - lndiferent dace instrumentul de garantare este emis de o socielate bancara saude o societate de
asiguriri $i indiferent de forma in care sunt prezentate scrisorile de garantie acestea nu pot conline
prevederi privind proceduri, condilii, termene sau orice alte obligatii in sarcina achizitorului fa(d de orice
alte persoane fizice saujuridice romane $i striine care au calitatea de te4i fale de prezentul contract.
13.4. - (1) Garanlia de bune execulie se poate constitui $i prin relineri succesive din sumele datorate
pentru lacturi pa(iale. In acest caz executantul are obligalia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului
din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distincl la
dispozi(ia autorite(ii contractante. Suma iniliala care se depune de cetre executant in contul deschis, nu
trebuie sa fie mai mici de 0,5% din prelul contractului fare TVA. Executantul trebuie sa faci dovada
plilii sumei iniliale de 1.049,83 lei (0,5% din prelul contractului fdre TVA).
(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractante umeaze se alimenteze acest
cont prin relineri succesive din sumele datorate 5i cuvenite contractantului, pane la concurenla sumei
stabilite drept garanlie de bun5 execulie. Autoritatea contractantl va in$iin1a contractantul despre
vlrsirnintul efectuat, precum gi despre destinalia lui. Din contul de disponibil deschis la'[rezoreria
Statului pe numele contmctantului pot fi dispuse phli atat de cake contractant, cu avizul scris al
autoritdlii contractante care se prezinti unita(ii Trezoreriei Statului, cet li de unitatea Trezoreriei Statului
la solicitarea scrisd a autoritelii contmctante in favoarea careia este constituitS garantia de buna execulieContul astfel deschis este purtlto. de dobanda in favoarea contractantului.
13.5. - Orice modificare convenite de penile contractante privind pre(ul ti /sau durata contractului atrage
dupa sine obligalia executantului de actualizare a garanliei de bune execulie, in termen de maxim 5 zile
lucratoare de la data producerii modificirii. Daca executantul nu prelungegte valabilitatea garantici de
bund execu!ie, achizitorul poate revendica intreaga valoare a garanliei de buntr execulie.
13.6. - Autoritatea contmctante are dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de bune execulie,
oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizilie publicd, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care contractantul nu i$i indepline$te din culpa sa obligaiiile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretenlii asupra garanliei de bune executie autoritatea contractanta are obligalia de a notifica
pretenlia atet contractantului, cat fi emitentului instrumentului de^gamntare, precizand obligaliile care nu
au fost respectate, precum qi modul de calcul al prejudiciului. In situalia executerii garan(iei de buna
executie, pa4ial sau total, contractantul are obligalia de a reintregi garanlia'in cauzd raportat la restul
rimas de executat.

----+

13.7 - Achizitorul se

obliei

sd

restituie garan(ia de bunA execulie dupe cum urmeazA:

a) 7o"/o din valoarea garanliei dc buna executie, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de receplie la terminarea lucrnrilor, in cazul in care, in procesul verbal de receplie la terminarea
lucrdrilor nu sunt remedieri gi complegri de efectuat in sarcina executantului, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim:
b) restul de 30% din garanlia de buna execulie constituite, ramene in cont la dispozitia achizitorului,
pena la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de rcceplie
finala.
14. inceperea gi execulia lucririlor
14.l - (1) Exccutantul are obligatia de a incepe lucrdrile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului. Termenul este de maxim 5 zile de la emiterea ordinului
de incepere a lucrerilor.

(2) Executantul trebuie sd notifice achizitorului $i, dacd este cazul, Inspecliei de Stat in
Construcfii, Lucrlri Publice, Urbanism $i Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrdrilor.
(3) Lucrdrile se vor executa in t'unciie de alocirile bugetare, in baza ordinului de incepere a
lucrerilor dat de beneliciar, la inceputul fiecirui an bugetar.
14.2 - (l) Lucrarile trebuie sA se deruleze conform graficului geneml de execuiie $i sa fie terminate la
data stabilita. Datele intermediare, prevdzute in graficele de execulie, se considerd date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului. dupa semnarea contractului, graficul de execulie
de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologica de execulie. ln cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe
parcurs, desfegurarea lucrerilor nu concorde cu graficul general de execulie a lucrdrilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminSrii lucririlor la data prevdzute
in contmct. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.
(3) in cazul in care execuaantul inlafiie inceperea lucrerilor, terminarea pregatirilor sau dace nu i9i
indepline$te indatoririle prevezute la pct. l4.l alin. (2), achizitorul este indreputit sa-i fixeze
executantului un termen pane la care activitatea sd intre in normal fi sd il avertizeze cd, in cazul
neconformerii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
(4) Nerespectarea graficului de lucrari (inlarzierea lucrarilor cu mai mult de 30 de zile ca:endaristice,
din vina exclusivd a executantului) atmge dupa sine posibilitatea rezilierii unilaterale a contractului de
lucriri de cAhe Beneficiar.
14.3 - (l) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desiiqurarea execuliei lucrerilor ii de a stabili
confbrmitatea lor cu specificaliile din anexele la contract. Pi4ile contractante au obliga{ia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanlilor lor atestali profesional pentru acesl scop! ti anurne
responsabilul tehnic cu execulia din panea executantului $i dirigintele de qantier sau, daca este cazul,
alte persoane fizicd saujuridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite 9i oriunde i'i deslisoartr activitdlile legate de indeplinirea obligaliilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilorascunse.
14.4 - ( I ) Materialele trebuie se fie de calitatea prevazuu in documentatia de execulie;
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare penlru
verificarea, mesurarea $i testarea Iucrdrilor. Costul probelor qi incerctrrilor, inclusiv manopera aferenti
acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevdzute $i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucreri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant dace se dovede$te cA materialele nu sunt corespunzdtoare calitativ
sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile conlractului. in caz contra., achizitorul va
supoda aceste cheltuieli.

14.5 - (l) Executantul are obligalia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, lird aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de cdtc ori astf'el de lucreri, inclusiv
lundaliile, sunt finalizate, pentru a fi examinate fi masurate.
(3) Executantul are obligalia de a dezveli orice pa(e sau pi(i de lucrare, la dispozilia achizitorului, :ii
de a reface aceastd pafte sau pe(i de lucrare, dace este cazul.
(4) ln cazul in care se constatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunzetoare $i au fost executate
conform documentaliei de execulie, atunci cheltuielile privind dezvelirea $i refacerea vor fi suportate de
cAtre achizitor, iar in caz contrar, de cake executant.
14.6 In cazul in care devine aplicabild clauza 15.3 din contract, executantul are obligalia de a lua
mdsurile corespunzdtoare de protejare a lucrarilor contra timpului friguros in ala lel incat se fie asigurate
condilii pentru conservarea calitilii lucrerilor executate ii reluarea normala a lucrdrilor fdre cheltuieli
suplimentare de refacere sau reparalii.
15. inta^rzierea

ti

sistarea

lucririlor

I5.l - ln cazulin care:
i) volumul sau natura lucrtrrilor neprevdzute: sau
ii) condiliile climaterice exceplional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazd executantului $i nu a survenit prin incAlcarea
contractului de cdtre acesta
indrept5tesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execulie a lucrArilor sau a oricdrei pd4i a
acestora, atunci, prin consultare, pi(ile vor stabili:
(l) orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adAuga la prelul contractului.
15.2 - Ferd a prejudicia dreptul executantului prevdzut in clarz 12.2, acesta are dreptul de a sista
lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei dactr achizitorul nu pletegte in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevezut la clauza 18.2: in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.
15.3 - lntreruperea lucrdrilor pe timpul iemii se face in perioada conven(ionald de timp friguros (15
noiembrie
15 martie) atunci cand are loc instalarea condi{iilor climaterice nefavorabile realizdrii
lucrdrilor, iar reluarea lor se face in momentulin care conditiile meteo permit.

-

16. Finalizarea

lucrtrrilor

16.l - Ansamblul lucrerilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevezut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de execulie, trcbuie tlnalizat in termenul convenit, termen care se calculeazi
de la data inceperii lucrerilor.
16.2 - (l) La finalizarea lucrerilor, executantul are obligalia de a notifica, in scris, achizitorului cd sunr
indeplinite condiliile de receptie, solicitend acestuia convocarea comisiei de receplie.
(2) Pe ba"-a situaliilor de lucreri executate confirmate ti a conshtArilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacA sunt intrunite condi(iile pentru a convoca comisia de receplie. in cazul in care se
constatd ci sunt lipsuri sau deficien[e, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se gi termenele
pentru remediere $i finalizare. DupA constatarea remedierii tuturor lipsurilor 9i deficienlelor, la o noue

solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepfie.
16.3 - Comisia de receptie are obligalia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de execulie
cu reglementdrile in vigoare. in funclie de
constattrrile ffcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia.
16.4 - Receplia se poate face $i pentru pe4i ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic Si
firnctional.

li

17. Perioada de

I7.l -

garanlie acordsti lucririlor
2 ani de la data intocmirii Procesului Verbal de receplie la

Perioada de garanlie este de
terminarea lucrarilor.
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17.2 - (l) In perioada de garanlie, executantul are obligalia, in urma dispozi(iei date de achizitor, de a
executa toate lucririle de modificare, reconstrucfie $i remediere a viciilor 9i a altor defecte a cdror cauza
este nerespectarea clauzelor contractuale, de reparare sau inlocuire a tuturor utilajelor gi instalaliilor in
cazul defecttrri i acestora(2) Executantul are obliga(ia de a executa toate activit5(ile prevdzute la alin. (l), pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunl necesare datorila:
i) utilizarii de materiale, de instalalii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) neglijenlei sau neindeplinirii de cetre executant a oricereia dintre obligaliile explicite sau implicite
care ii revin in baza contractului- cu toate anexele sale.
(3) in cazulin care defecliunile nu se datoreazi executantului, lucrarile fiind executate de caue acesta
conform p^revederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat $i plitit ca lucreri suplimentare.
17.3 - ln cazul in care executantul nu executd lucdrile previzute la clarz 17.2 alin. (l)
(2),
achizitorul este indrepta(it se angajeze qi se pldteasce alte persoane care sA le execute. Cheltuielile
at'erente acestor lucriri vor fi recuperate de cAtre achizitor de la executant sau relinute din sumele
cuvenite acestuia.

ti

18.

Modalititi de platl

l8.l

(1) Achizitorul are obligalia de a eGciua plata cdtre executant in 30 de zile de Ia inregistrarea
facturii la registratura beneficiarului. Factura se va emite numai dupi acceptarea situa[iilor de lucreri
executate, de cdtre reprezentantul achizitorului.
(2) Plalile pa(iale trebuie se fie ficute, la cererea executantului, la valoarea lucrdrilor executate
conform graficului de execu{ie a lucr6rilor. Lucririle executate trebuie sI fie dovedite ca atare printr-o
situalie de lucreri, intocmitA astfbl incat se asigure o rapidi Si sigure verificare a lor.
(3) Situa(iile de lucrtui lunare se confirme in termenul de l0 zile de la data inregistrarii acestora
la registratura achizitorului. in cazul in care situaliile de IucrAri nu sunt intocmite coresrunzetor, ele vor
tl restituite executantului, urmand sA curgd un nou termen de l0 zile de la data inregistrlrii situaliilor de
lucrdri refecute.
(4) PlSlile se vor efectua pentru cantitdlile de lucreri efectiv realizate, conform situaliilor de
lucreri acceptate de achizitor.
18.2 - Dactr achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrerilor sau de a diminua ritmul
execuliei. Executantul poate solicita,justificat, ca penaliteli, o sumd echivalenttr cu o coti procentuala de
0,lolo din plata neefectuatd pe zi de intarziere. lmediat ce achizitorul i$i onoreaza restanla, executantul va
relua executarea lucrtrrilor in cel mai scurt timp posibil.
18.3 - Plata I'acturii finale se va face imediat dupd verificarea $i acceptarea situaliei de platd definitive
de cdtre achizitor. Dace verificarea se prelungegte din diferite motive, dar, in special, datoriti unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi p1eti6 imediat.
18.4- Contractul nu va fi considerat terminat pane c6nd procesul-verbal de receplie finald nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirmd ce lucrerile au fost executate conform contractului.
Receplia finalA va fi efectuatA conform prevederilor legale, dupl expirarea perioadei de garanlie. plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile executate nu va fi condilionaG de eliberarea
certificatului de receplie finali,
19. Ajustarea

prelului contractului

19.1 - Pentru lucrdrile executate, plelile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiar5, anexe la contract.
lq.2 - Prelul contraclului NU se ajustea./a.
20. Asigurdri

20.1 - (l) Executantul are obligalia de a incheia, inainte de inceperea lucrlrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apirea privind lucrtrrile executate, utilajele, instalaliile de lucru,
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echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu !i reprezentanlii imputemici{i sA verifice, sd
testeze sau sa receptioneze lucrlrile, precum $i daunele sau prejudiciile aduse cdtre te4e persoane fizice
sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agenlie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportati de cetre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".
(3) Executantul are obligaiia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polila sau politele
de asigurare qi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obliga[ia de a se asigura ci subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor se prezinte achizitorului, la cerere, polilele de
asigurare ti recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii pldtibile prin
lege, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceplia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului. a
agentilor sau a angajalilor acestuia.
21. Ameltdamente

2l.l - Pa(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarca
clauzelor contractului, prin act adi(ional, fird organizarea unei noi proceduri de atribuire in conformitate
cu prevederile art. 221 alin. (l) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
21.2 - Clauze de reyizuire a pre(ului contractului:
l) Revizuirea pretului contractului datoriti modificlrii cantittrtilor de lucrtrri sau de specificatiilucriri similare (cu corespondent in prelurile unitare ale devizelor oferta contractate):
- se aplicA in situalia in care existe diferenle intre cantiGlile iniliale din contract $i cele necesar a fi
executate. Valoarea acestor diferenle se calculeaztr pe baza prelurilor unitare ferme din devizele oferti
contractate.
2) Revizuirea pretului contractului datoritd modilicirii cantittrtilor de lucriri sau de specificatii
lucriiri suDlimentare (lEre corespondent in preturile unitare ale devizelor ofefte contractate):
- se aplicd in situafia in care apare necesitatea executerii de lucreri noi, neofertate. Valoarea acestor
lucrdri se calculeazd cu preluri unitare noi, stabilite de comun acord de cetre achizitor Si de cetre
executant! pe bazA de deviz ofene care sA respecte recapitulalia devizelor ofertd contractate. Pre{urile din
devizul oferte vor fi justificate prin prezentarea de documente:
oferte de pre(/facturi de Ia cel putin 3 agenli economici pentru principalele materialele
analize de pre{ pentru tariful orar de funclionare utilaje
analize de prel pentru tariful unitar de transport! etc.

-
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22. Subcontractanli

22.1

-

Executantul are obligalia,

in

cazul

in

care subcontracteazd, de

a

incheia contracte cu

subcontractan(ii desemnali, in acelea$i condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (l) Executantul are obligalia de a prezenta la incheierea contmctului, toate contractele'incheiare
cu subcontractan(ii desemnali.

(2) Lista subcontractanlilor desemnaii, cu datele de recunoaltere ale

acestora, precum

Si

contractele incheiate cu ace$tia se constituie in anexe la prezentul contract.

22.3

- (l)

Executantul este pe deplin rdspunzetor fald de achizitor de modul

in

care indepline$re

contractul, cat $i pentru modul in care subcontractanliiiliindeplinesc obligaliile.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fate de executant, de modul in care

iqi

indepline$te partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontmcta unor ter{e pA4i panea de contract
incredinFte lui de cetre executant.
(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese moratorii ti/sau compensatorii
subcontractanfilor dacA acestia nu i$i indeplinesc partea lor din contract $i poate schimba oricare
subcontmctant dactr acesta nu $i-a indeplinit panea sa din contract.
9
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22.4 -

(l)

Subcontractantii au dreptul de a-gi exprima, la momentul incheierii contractului de achizilie
publici sau la momentul introducerii acestora ?n contractul de achizilie publica, dupd oaz, opfiunoa do a
fi plAtifi direct de cdtre autoritatea contractante. Data incheierii contractului de achizilie publicd este
comunicatd subcontractanlilor de cetre Executant. Dace pane la data incheierii contractului nu s-a primit
nici o adresd de la subcontractanli, in care ace$tia sd-$i exprime optiunea de a fi platili direct de citre
autoritatea contractanta, se consideri c5 ace$tia renun(d la acest drept, plata ficandu-se cAtre executanl,
urmand ca acesta se distribuie sumele incasate in funclie de prevederiie contractelor de subcontractare.
Autoritatea contractantd efectueaze plelile directe cdtre subcontractaniii agreali doar atunci cand
prestalia acestora este confirmate prin documente agreate de toate cele 3 pe4i, respectiv autoritale
contractante, contractant $i subcontractant sau de autoritatea contractante Si subcontmctant atunci cand,

in mod nejustificat,

contractantul blocheaza confirmarea executarii obligaliilor asumate

de

subcontractant.

(2) in condiliile in care subcontractantul/subcontractanlii igi exprime op{iunea de a fi plntit/pldrili
direct, autoritatea contractanta stabile$te, in funclie de momentul incheierii contractului de achizilie
publica sau de momentul introducerii acestora in cadrul contractului de achizilie publica, clauzele

ce preved hansferul de drept al obligatiilor de platd cdtre
subcontractant/subcontractanti pentru partea./pa4ile din contract aferenta-/aferente acestuia/acestora, in
momentul in care a fost confirmate indeplinirea obligaliilor asumate prin contractul de subcontractare, in
conformitate cu prevederile alineatului precedent.
22.5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractan{i, pe durata executerii prezentului contract,
cu condilia ca nominalizarea acestora sA nu reprezinte o modificare substanliale a contractului, in
condiliile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizigiile publice. Schimbarea subcontractantului nu va
modifica pre{u1 contractului Si va fi notificate li supusd aprobdrii prealabile a achizitorului, in condiliile
prevederilor art. 219 din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice.
22.6 - Executantul va rdspunde pentru actele qi faptele subcontractan(ilor sei gi ale expe4ilor, agenlilor.
salarialilor acestora, ca gi cum ar fi actele sau faptele executantului, ale expe4ilor, agenlilor sau
salarialilor acestuia. Aprobarea de cdtre achizitor a subcontracttrrii oricirei pi4i a contractului de lucrdri
sau a angajerii de cetre executant a unor subcontmctanli pentru executarea lucrerilor care fac obiectul
prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obliga[iile sale asumate prin prezentu]
contract.
22.'l - Orice schimbare a subcontractantului, lArA aprobarea prealabile 9i exprimag in scris a
achizitorului, sau orice incredinlare a executArii lucrerilor de catre subcontEctant unei te(e pe4i va fi
considerat[ o incdlcare a prezentului contract de servicii.
contractuale obligatorii

23. Forla majori
23.1 - Fo(a majore este constatata de o autoritate competentA.
23.2 - Fo4a majore exonereaza pd(ile conhactante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneaze.
23.3 - Indeplinirea contmctului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo4ei majore, dar lara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor pana la aparitia acesteia.
23.4 - Partea contractanta care invoc, fota majorl are obligalia de a notifica celeilalte pe4i, imediat 5i
in mod complet, producerea acesteia li sA ia orice mdsuri care ii stau la dispozi(ie in vederea limitarii
consecinlelor.
23.5 - Dacn fu4a majorl ac{ioneaze sau se estimeazd ce va acfiona o perioade mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul se notifice celeilalte pe(i incetarea de plin drept a prezentului contract, fEre
ca vreuna din p5(i se poala pretinde celeilalte daune-interese.
24. Solulionarea

litigiilor
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24.1 - Achizitorul $i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disputA care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
24.2 - Dacd, dup6 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul qi executantul nu reulesc sA
rezolve in mod amiabil o divergenld contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sA se solulioneze fie
prin arbitraj la Camera de Come4
lndustrie a Romaniei, fie de cdtre instantele judecdtore$ti din
Rom6nia,judelul Alba.

li

25. Limba care guverneazi contractul
25.1 - Limba care guverneazA contractul este limba rominS.
26. Comuniciri
26.1 - (l) Orice comunicare intre pa(i, referitoare Ia indeplinirea prezentului contract, trebuie se fie
transmise in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cdt qi in momentul primirii.
26.2 - Comunicirile intre pe4i se pot face Si prin telefon, telegmme, rclex, fax sau e-mail, cu condilia
confirmarii in scris a primiriicomunicarii.
27, Legea aplicabiltr contractului
27. I - Contractu I \ a ll interprelar con lorm legilpr din BoJn ania.
Paqile au inleles sa incheie asrizi. .10,0t.' /01.{., prezentul contract
unul pentru fiecare parte.
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