
- Conlract de lucriri

",. 
.X.Q.IV.....,totu .0.?, & .: k.!.9

l. ln temeiul Legii 9lir20l6 privind achizitiile publice, a HG. nr.395/2016 9i a procesului verbal de
analizd a ofertelor depuse la procedua de atribuire a contactului de achizilie publica avand ca obiect
"Proiectsre ti executie lucrdri modernizire trotuare pe strada Luugi din orrtul Ocna Mureg"
inregistrat cu nr. 8797 din 28.05.2019 s-a incheiat prezentul contract de lucrtui,

intre
ORA$UL OCNA MUREg cu sediul in Ocna MuIe$, str. N. lorga, ff. 27, jud. Alb4 tel.

025887 l2l7 , fax. 0258 87 I 2 I 7, e-mail: ocnarrures20o 5 ralqhqe,e4 , CtJt 4563228, cont:
RO62TRXZ24A5l0l03200200X deschis la Trezorelia Aiud, reprezentattr de primar Vinleler Silviu,
in calitate de achizitor, pe de o pa(e
qi

Asocierea SC BELGROZ CONSTRUCT SRL - SC GG TEHNIC PROIECT SRL avand ca
lider al asocierii pe SC BELGROZ CONSTRUCT SRL cu sediu in localitat€a Bucerdea crenoasA,
str. Ioan Maiorescu tu. 40, jud. Alba, numir de inmatriculare J0l/20'712013, cod fiscal31429'798,
tel.lfut 0'740301484, cont RO52TREZ0035069XXX0014I2 deschis Ia Trezoreria Blaj, reprezentata
prin Beldean loan, avand funclia de administator, in calitate de erecutant, pe de alte parte.

2. Defini(ii
2.1 - [n prezentul contract urmetorii termeni vor fi interpretali astfel:

a. contiact - prezentul contract $i toate anexele sale;
b. achizitor gi executant - pe4ile contractante, aSa cum sunt acestea numite in prezentul contiact;
c. prelul contactului - prelul pldtibil executantului de ctrtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald gi corespunzitoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamenhrl lucriiii - locul unde executantul execute lucrarea;
e. fo4a majortr - un eveniment mai presus de controlul pd4ilor, care nu se datoreazd gregelii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contactului Si care face imposibild
executarea fi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: tdzboaie,
revolulii, incendii, inundatii sau o ce alte catastofe naturale, restriclii aperute ca urmarc a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivA, ci enunfiativa. Nu este considerat fo4e majorA
un eveniment asemenea celor de mai sus care, IErd a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaliilor uneia din p54i;

i zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3, Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor

include forma de plural li vicevema, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintl zile calendaristice, dac6 nu se

specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal rl contractului
4.1 - Executantul se obliga si execute "proiectare gi executie lucrlri modernizare trotuare pe

stradr Lungi ditr oragul Ocna Mureg, - cod CPV: 71322500 - 6 (Rev. 2) Servicii de proiectare
tehnicd pentru infrastructura de transport ti CPV: 45233161 - 5 (Rev. 2) Lucrari de construcfii de
trotuare, in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract, confom caietului de sarcini.

4.2 - Achizitorul se obligi sd pldteasce executantului preful de 352.900,00 lei fdri TVA, pentru
"proiectare ti executie lucrtrri modernizare trotu&re pe strada Luagil din oragul Ocna Mure$,,
- cod CPy | 7 1322500 - 6 (Rev. 2) Servicii de proiectare tehnicA penhu infrastructua de transport 5i
CPV: 45233161 - 5 (Rev. 2) Lucrlri de constucfii de trotuare.
4.3 - DupA rcceplia la beneficiar, toate documentele elaborate in legAture cu acest contmct devin

propdetatea Oraqului Ocna Murcl care i$i rezerve dreptul de utilizare ulterioard a acestora, iar
executantul nu poate utiliza, transmite sau comunica, in afara Oraiului Ocna Mureg.
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5. Pretul cotrtractului
5.1 - Preful convenit pentru indeplinirea contractului, plAtibil executanhrlui de catre achizitor,

conform giaficului de pldfi, este de 352.90090 lei, la care se adaugd TVA de 67.051,00 lei, total
valoare contract cu TVA este suma de 419,951,00 lei.

5.2 - Pretul contractului t xA TVA este defalcat astfel:
- valoarea serviciilor de proiectare 17.000,00 lei IhrI TVA
- valoarea asistenlei tehnice pe timpul implementfii pioiectului 3.000,00 lei fard TVA
- valoarea lucrdrilor de executie 332.900,00 lei f4!I TVA

6, Durata coDtractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 6 luni, incepand de la data comunictrrii ordinului de

incepere, Ia care se adaugd perioada de garan[ie a lucrlrilor, astfel:
- proiectare gi oblinere avize - 2 luni de la emiterea ordinului de incepere
- execulie lucrdri 4 luni de la data aprobtuii Foiectului tehnic

6.2 - Contiactul intra in vigoare la data semnarii de c6tre ambele pd4i conhactuale gi este valabil
pan5 la incheierea procesului-verbal de receplie finalA" cand va fi considerat incetat de drept.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarca contractului incep€ dup6 constituirea garantiei de buni execulie, predarea

amplasarnentului gi comunicarea ordinului de incepere.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- Oferta tehnicd ti financiaia
- Giaficul de executie;
- garanlia de bund execuFe;
- acorduri de asociere, dupe caz;
- acorduri de subcontactare, dupd caz;
- angajament de sustinere, dupi caz;
- acte adifionale, dupA caz.

9. Protec{ia patrimoniului culturrl trational
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucririi surt considerate, in relaliile dintre pi4i, ca fiind
proprietatea absoluti a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligaria de a lua toate precaufiile necesare pentru ca muncitorii sAi sau
oiicare alte pemoane se nu indepdrteze sau sA deterioreze obiectele prevdzute la clauza 9. I , iar
imediat dupe descoperirea qi inainte de indepafiarea lor, de a inltiinfa achizitorul despre aceastd
descoperire qi de a indeplini dispoziliile primite de Ia achizitor privind indepertarea acestom. Dace
din cauza unor astfel de dispozilii executantul suferi int6rzieri 9i/sau cheltuieli suplimentare, atunci,
prin consultare, pi4ile vor stabili:

a) o ce prelungire a duatei de execulie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adtruga la preFrl contractului.
9.3 - Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cuno$tinp despe descoperirea obiectelor

prevezute la clauza 9.1, de a ingtiinta in acest sens organele de polifie gi comisia monumentelor
istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului/prestetorului
l0.l - ( I ) Executantuyprestatorul se obligd se presteze serviciile de proiectare la standardele $i/sau

perfomanlelestabiliteinconformitaculegislaliainvigoare,inspetiLegea.10/1995privind
calitatea in corlstruclii vaxianta actualizata. Proiectul tehnic va fi elaborat in conformitate cu
Hottrrdrea Guvemului t:r. 907 D0 16.

(2) Executantul are obligatia de a executa $i finaliza lucrdrile, gecum gi de a remedia viciile
ascunse, cu atenfia Si promptitudinea cuvenita, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract li
caietul de sarcini.

(3) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura fo4a de munca, materialele,



instalafiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte, fie de natur.i provizorie, fie definitive, cerute de

ti pentru contract, in mdsua in care necesitatea asigurdrii acestora este prcvazuta in oontracl sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.2 - (1) Executantul este pe deplin respoNabil pentru conformitatea, stabilitatea $i siguanla
tuturor operatiunilor executate pe $antier, precum 9i pentru procedeele de execulie utilizate, cu
respectarea prevederilor $i a regleme[t6rilor Lcl]ii nr. 10,/l 995 privind calitatea in construcfii, cu
modifi caxile ulterioare.

10.3 - (l) Executantul arc obligafia de a respecta $i executa dispoziliile achizitorului in orice
problem6, menlionatA sau nu i[ contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul consideri
ci dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obieclii, in
scris, frrd ca obiecliile lespective sd il absolve de obligalia de a executa dispoziliile primite, cu
exceplia cazului in care acestea contavin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea gi executarea dispozifiilor prevezute la alin. (1) determintr
dificultAli in execulie carc genereazA costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului.

I 0.4 - ( I ) Executa[tul este responsabil de trasarea corectA a lucdrilor fate de reperele date de
achizitor, precum qi de fumizarea tuturcr echipamentelor, iNtrumentelor, dispozitivelor qi restuselot
umane^ necesare indeplinirii responsabilitdlii respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul execuliei lucrSrilor, survine o eroare in pozili4 cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oric5rei p54i a lucrerilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroalea constatate, pe cheltuiala sa, luandu-se in considerare faphrl ca executantul rAspunde ti de
intocmirea proiectului tehnic.

10.5 - Pe parcursul execuliei lucrerilor gi remedierii viciilor ascunse, executanh are obligaria:
i) de a lua toate mesurile penfu asiguraiea tuturoi p€rsoanelor a ceror prezenltr pe Santier €ste

autorizatd 0i de a menfine gantierul (at6t timp cat acesta este sub controlul siu) $i lucrdrile (atat timp
cat acestea nu sunt finalizate ti ocupate de cAtle achizitor) in starea de ordine necesari eviuirii
oricirui pericol pentru respectivele persozme;

ii) de a procura qi de a intreline pe cheltuiala sa loate dispozitivele de iluminare, proteclie,
ingledire, alarmd gi pazd, cand Si unde sunt necesare sau au fost solicitate de cetre achizitor sau de
catle alte autoriteli competente, in scopul protejfuii lucrtuilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate misurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe ti in afara Fntierului $i
pentu a evita orice pagubd sau neajuns prcvocate peBoanelor, prcprietefilor publice sau altor4
rezultate din poluare, zgomot sau alli factori generati de metodele sale de lucru.

10.6 - Executantul este responsabil pentru menlinerea in buntr stare a lucr5rilor, materialelor,
echipamentelor !i instalaliilor care urmeazd a fi puse in oper5, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pdne la data semnirii procesului-verbal de receplie a lucririi.

10.7 - (l) Pe parcusul execufiei lucrtrrilor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligalia, in mesura permise de respectarea prevederilor contractului, de a nu st6njeni inutil sau in
mod abuziv:

a) confortul rivemnilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor 5i ciilor publice sau private care deservesc

proprietirile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tutuor reclamatiilor, acfiunilor in justilie,

daunelor-interese, costudlor, taxelor ti cheltuielilor, indiferent de natua lor, rezultand din sau in
legdturA cu obligalia previzuti la alin. (t), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8 - (l) Executanhrl are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunicd cu sau sunt pe traseul $antierului ti de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
cAtre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractanlii sdi; executantul va selecta traseele, va
alege qi va folosi vehiculele, va limita $i repartiza inctrrcAturile, in a$a fel incat traficul suplimentar ce
va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe gi pe Santier, sa fie limitat, in mesum iD care este posibil, astfel inc6t str nu produce
deterioieri sau distrugeri ale drumurilor gi podudlor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricArui pod sau drum carc comunic?i cu
sau care se afle pe taseul iantierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalafiilor



sau altora asemenea! executantul are obligalia de a despigubi achizitorul impotdva tuturor
reclamaliilor p vind avaierea respectivelor podud sau drumuri.

10.9 - (l) Pe parcursul execuliei lucrarii, execfiannrl are obliga{ia:
i) de a evita, pe c6t posibil, acumularea de obstacole inutile pe $antier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalalii, surplus de materiale;
iii) de a aduna $i indepafta de pe Fntier daram5turile, molozul sau lucrerile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a rc1ine pe fantier, pand h sfAr;itul perioadei de garanlie, lurnai
acele materiale, echipamente, instalafii sau lucreri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligariilor sale in perioada de garanlie.

10.10 - Executantul se obligd de a despegubi achizitorul impotiva orictrror:
i) reclamalii 9i acliuni injustilie, ce rezultA din incAlcaxea unor drcpturi de proprietate intelectuala

(brevete, nume, mdrci inregistate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele
folosite pentru sau in legatud cu execulia lucrdrilor sau incorporate in acestea; $i

ii) daune-interese, costud, taxe $i cheltuieli de orice natud, aferente, cu exceplia situaliei in care o
astfel de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.

11. Obligafiile achizitorului
I1.1 - (l) Achizitorul se obligd sa receprioneze serviciile de proiectare prestate in termen de

ma\im 10 zile.
(2) Dupd recep{ia la beneficia., toate documentele elaborate devin proprietatea Oraqului Ocna

Mureq care igi rezervi dreptul de utilizare ulterioare a acestora, iar executantul nu poate utiliza,
tlansmite sau comunica, in afara Oraqului Ocna Mureg

(3) La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligada de a obline toate autorizaliile ii avizele necesare
execuliei lucrArilor.

I1.2 - (l) Achizitorul aie obligaia d€ a pune la dispozitia executantului, fard plate, dace nu s-a
convenit altfel, umatoarele:

a) amplasamentul lucIirii, liber de orice sarcind;
b) suprafelele de teren necesarc penffu depozitare qi pentu organizaxea de Santier;
c) cdile de acces rutier Si racordurile de cale ferate;
d) racordurile pentu utilitali (apd, gaz, energie, caMlizare etc.), pand la limita amplasamennrlui

tantierului.
e) inteaga documentafie necesara pentru execu[ia lucrlrilor contractate
(2) Costurile pe[tru consumul de utilited, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de

masuat se suportd de cAtie executant.
I1.3 - Achizitorul are obligalia de a examina $i mdsua lucririle care devin ascuose in cel mult 5

zile de la notificarea executantului.
I 1.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oriceror alte

informalii fumizate executantului, precum qi pentru dispoziliile qi liwirile sale.

12, SatrctiuDi pentru neindeplinirea culpabiE a obligrfiilor
12.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiv4 executantul nu reu$elte se-gi indeplineascd obligafiile

asumate prin contract, atunci achizitorul este in&ept4it de a deduce din prelul contractului, ca
pqnalitali, o sume echivalenta cu o cot6 procentuald de 0,1% din valoarea lucrarii neexecutate din
prelul contractului, pentru fiecare zi de intarziere, pdni Ia indeplinirea efectivd a obligaliilor.

12.2 - (l) In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in temen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligalia de a pldti, ca penaliteli, o sumA echivalenti cu o cotA

Eocentuald de 0, 1 % din plata neefectuatd la termen, p€ntru fiecare zi de intArziere, p6ni la
indeplinirea efectivA a obligaliilor.
(2) Achizitorul se obligd sd plateascd preful serviciilor de proiectare cetre executant in termen de
maxim 60 zile de la depunerca factudi la achizitor, dar numai cu condilia recepliondrii
documentafiilor tehnice pentru cale se face plata. Nu se vor efectua plei in valutA.
(3) Achizitorul se obligi sA plateascd preFrl lucrdrilor de execu{ie c6tre executant in termen de maxim
60 zile de la depunerea facturii Ia achizitor, dar numai cu condi;ia receplionerii lucrerilor penAu care
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se face plata. Nu se vor efectua pl6fi in valutd.
12.3 - Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de caue una dintre pe4i, in mod

culpabil Si repetat, dd dreptul pd4ii lezate de a considera contr,rctul de drept reziliat ii de a pretinde
plata de daune-interese.

12.4 - Achizitorul ifi rezerv6 dreptul de a renunra oricend h confact, pdnft-o notificarc scrisd
adresatd executantului, fdrd nicio compensalie, dacA acesta din urmd d6 faliment, cu conditia ca
aceaste renunlare se nu prejudicieze sau str afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru
partea din contract executata penA h data denunfirii unilaterale a contractului.

Clauze soecilice

13. Garatr{ia de buni execulie a contrrctului
13.1 Executantul se obliga se constituie garanlia de brm6 execulie a co[tactului in scopul asigudrii
achizitorului de indeplinirea cantitativd, calitadvA gi in termenul convenit a contractului, inainte de
inceperea executdrii contractului, in temen de 5 zile lucritoare de la data semndrii contractului de
ambele pd4i, in cuantum de 5% din valoaiea contractului ldrl TVA (17,645,00 lei), pe inteaga
duatd de valabilitate a prezentului co[tract.
13.2 - Garanfia de bune executie se constituie plin virament bancar sau printr-un instrument de
gamntare emis in condiliile legii de o societate bancartr sau de o societate de asigureri, care devine
anexi Ia contiact, prevederile art. 36 alin.(3) - (5) din Hotererea Guvemului nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelot metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizilie publici./acordului--cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aplic5ndu-se
corespunzAtor.
13.3. - Indiferent dace instrumentul de garantare este emis de o societate bancard sau de o societate
de asigurtrri 9i indiferent de forma in care sunt prezentate scrisorile de gaxanlie acestea nu pot contine
prevederi privind proceduri, condigii, temene sau orice alte obligalii in sarcina achizitorului fat6 de
orice alte persoane fizice sau jr-fidice rcmAne !i stdine care au calitatea de te4i fard de Fezentul
contract.
13.4. - (l ) Garantia de buna execufie se poate constitui ti prin relineri succesive din sumele datomte
penfu facturi pa4iale. In acest caz executantul arc obligafia de a deschide la unitatea Trezoreriei
statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct
la dispozilia autoritefii conhactante. Suma iniliald carc se depule de c5tre executant in contul
deschis, nu trebuie sA fie mai mici de 0,502 din Felul cortractului fira TVA. Executantul tebuie sd
facd dovada plilii sumei iniliale de 1.764,50 lei (0,5% din Ferul contractului IEre TVA).

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contraEtantd uroeazd sd alimenteze acest
cont prin relineri succesive din sumele datorate ti cuvenite contractannrlui, panA h concurenfa swnei
stabilite drept gamnie de bun5 execufie. Autoritatea contractanti va in$tiiDla contractantul despre
versAmAnd efectuat, precum gi despre destinalia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria
Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plAF atat de catle contmctant, cu avizul scris al
autorita$i contractante care se prezint2i unitalii rrezoreriei statului, cat $i de unitatea Trezoreriei
Statului la solicitarea scrise a autoritdlii contactante in favoarea careia este constituitli gamnlia d€
burLA executie. Contul astfel deschis este purtEtor de dobindd in favoarca contractantului.
13.5. - Orice modificare conveniti de pd4ile coltactante pdvind preFl li /sau durata contractului
atrage dupa sine obligaria executantului de actualizare a garanfiei de buni execulie, in termen de
maxim 5 zile lucrtrtoare de la data producerii modificlrii. Dacd executantul nu prelungege
valabilitatea garanriei de buntr execufie, achizitorul poate revendica intreaga valoare a garanliii de
bun-A execu[ie.
13.6. - Autoritatea contractantA are dreptul de a emite prctenlii asupra garanliei de buntr execufie,
oricend pe parcursul indeplinirii contmctului de achizifie publicd, in limita prejudiciului creat, in
cazul in care contmctantul nu i9i indeplinegte din culpa sa obligaliile asumate p n contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garanliei de buntr executie autoritatea co[tractantd are obligalia de a
notifica pretenlia atat contractantului, cat $i emitenhrlui instrumentului de garantare, precizend
obligaliile care nu au fo$ respectate, precum ii modul de calcul al prejudiciului. in situatia execuririi



garanliei de bune execulie, pa4ial sau total, contmctantul are obligalia de a reintregi gamnlia in cauza
raportat la restul rAmas de executat.
13.7 - Achizitorul se obligd se rcstituie garanlia de bund execulie dupA cum umeaza:
a) 7002 din valoarea garanriei de bune execulie, in termen de 14 zile de la data incheiedi prccesului
verbal de receplie la terminarea lucrdrilor, in cazul in carc, in procesul verbal de receplie la
teminarea Iucrdrilor nu sunt remedieri gi completdri de efectuat in saicina executantului, iar riscul
penhu vicii ascunse este minim;
b) restul de 307o din garanlia de buna execulie constituiti, rtrmane in cont la dispozilia achizitorului,
pdni la expirarea perioadei de garanlie a lucrdrilor executate, pe baza procesului verbal de receptie
finald.

14. inceperea gi ereculia lucririlor
I 4. 1 - ( I ) Executantul arc obligafa de a incepe lucdrile in timpul cel mai scut posibil de la

primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului. Termenul este de maxim 5 zile de la
emiterea ordinului de incepete a lucrdrilor.

(2) Executantul trebuie sd notifice achizitorului $i, dacd este c^zul, Inspecliei de Stat in
Constructii, Lucriri Publice, Urbanism gi Amenajaxea Teritoiiului data incep€rii efective a lucrdrilor.

(3) Lucrdrile se vor executa in funclie de aloctrrile bugetare, in baza ordinului de incepere a
lucririlor dat de beneficiar, la inceputul fiecArui an bugetar.

14.2 - (l) Lucrdrile trebuie se se deruleze conform graficului general de execulie 5i str fie terminate
la data stabilite. Datele intermediare, prevezute in graficele de execu{ie, se coflsided date
contactuale.

(2) Executantul va prezenta. la ceterca achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de
execufie de detaliu, alcetuit in ordinea tehnologicd de execufie. in cazul in care, dupd opinia
achizitorului, pe parcurs, desftgurarea lucrdrilor nu concordd cu gnficul general de execulie a
IucrArilor, la cererea achizitolului, executantul va prezenta un grafic rcvizuit, in vederea terminArii
lucrdrilor la data prevdzute in conbact. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dinte
indato^ririle asrmBte prin contiact.

(3) ln cazul in care executantul intarzie inceperea lucrtuilor, tenninarea prcgetirilor sau dacd nu ifi
indepline$te indatori le previzute lapcl l4.l alin. (2), achizitorul este indrcptetit se-i fixeze
executantului un temen pan5 la care activitatea sA intre in nomal ;i sd il avertizeze cA, in c^zul
neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

(4) Neresp€ctaiea graficului de lucrdri (intarzierea lucrdrilor cu mai mult de 30 de zile
calendaristice, din vina exclusivd a executantului) atrage dupa sine posibilitatea rezilierii unilateiale a
contractului de lucreri de cetre Beneficiiu.

14.3 - (l) Achizitonrl are dreptul de a supraveghea desfr$urarea execuliei lucrtrrilor qi de a stabili
conformitatea lor cu specificaliile din anexele la co[tract. pd4ile contactante au obligalia de a
notifica, in sciis, una celeilalte, identitatea reprezentanlilor lor atestati profesional pentru acest scop,
qi anume responsabilul tehnic cu execufia din partea executanhrlui 9i dirigintele dJgantier sau, daci
este cazul, alte persoane fizice sau juddice atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligalia de a asigua accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncd,
in ateliere, depozite fi oriunde igi desfiSoard activitalile legate de indeplinirea obligaliilor asumate
prin contract, inclusiv perrtlu verificarea lucrdrilot ascunse.

14.4 - (l) Materialele trebuie str fie de calitatea prcvEzuli in documentalia de execuliel
(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele li materialele necesare pentru

verificarea, misurarea gi testarea lucrdrilor. Costul ptobelor 9i incercitilor, inclusiv manopem
aferente acestor4 revin executanfului.

(3) Probele neprevizute 9i comandate de achizitor pentru verificarea uror lucrtui sau materiale
puse in opera vor fi suportate de executant dace se dovede$te cd materialele nu sunt corespunz.Atoare
calitativ sau ca manopera nu este in co[fomitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligalia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fdri aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrdri. inclusiv



fundafiile, sunt finalizate, pentu a fi examinate $i masurate.
(3) Executantul are obligalia de a dezveli orice parte sau p64i de lucrare, la dispozilia

achizitorului, gi de a reface aceastA parte sau ptr4i de lucrare, dac6 este cazul.
(4) In cazul in care se constatd ce lucririle sunt de calilate corespunzetoare Si au fost executate

conform documentariei de execufie, atunci cheltuielile privind dezvelirea fi refacetea vor fi suportate
de cdtre^ achizitor, iar in caz contrar, de cdtre executant.
14.6 - [n cazul in care devine aplicabild clauza 15.3 din contract, executantul are obligaria de a lua
mAsurile corespunz5toare de protejare a lucrarilor conta timpului frigulos in ata fel incat se fie
asigurate condilii pentru conservarea calitilii lucririlor executate 5i reluarea normalA a lucrdrilor fird
cheltuieli suplimentare de refacere sau reparalii.

15. inti.rzierea gi sistarea lucrtrrilor
l5.l - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrerilor neprevezute; sau
ii) conddiile climaterice exceplional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intaziere care nu se datoreazd executantului gi nu a survenit prin

incelcarea contractului de cdtle acesta
indreptalesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execufie a lucdrilor sau a orictrrei
ptr4i a acestora, atunci, prin consultaxe, ptr4ile vor stabili:

(l) orice prelungire a duratei de execufie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilot suplimentare, cate se va adiuga la prelul contactului.
15.2 - FArd a prejudicia dreptul executantului previzut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista

Iucririle sau de a dimi[ua ritmul execuliei dacd achizitorul nu pldte$te in termen de 28 d e zile de la
expirarea termenului prevezut la clauza 18.2; in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt
achizitorului
15.3 - interuperea lucrdrilor pe timpul iemii se face in perioada convenfionah de timp friguros (15
noiembrie - 15 martie) atunci cand are loc instalarea condiliilor climaterice nefavorabile realizerii
lucrdrilor, iar reluarea lor se face in momentul in care condiliile meteo permit.

16. Finalizarea lucrtrrilor
16.l - Ansamblul lucrl lor sau, dactr este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi firElizat intr-un

termen stabilit prin graficul de execufie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

16.2 - (l) La finalizarea lucrddlor, executantul are obligalia de a notifica, in scris, achizitorului cA
sunt indeplinite condiliile de receplie, solicitaod acestuia convocarea comisiei de receplie.

(2) Pe baza situaliilor de lucrari executate confirmate $i a constatirilor efectuate pe teren,
achizitorul va aptecia dace sunt iltrunite condifiile pentru a convoca comisia de reciplie, in cazul in
care se constatA cd sunt lipsuri sau deficien e, acestea vor fi nolificate executantului, stabilindu-se gi
termenele pentru remediere gi finalizare. DupA constatarea rcmedierii tutuor lipsurilor gi
deficienfelor, la o nouA solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receplie.

16 3 - comisia de receplie are obligalia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de execulie $i cu reglementdrile in vigoare. in funqie de
constaterile lEcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia.

16.4 - Receplia se poate face qi pentru pd4i ale luotrrii, distincte din punct de vedere fizic Ai
funclional.

17. Perioada de garantie rcordatl lucrtrrilor
I 7. I - Pedoada de garanlie este de 2 ani de la data intocmirii procesului Verbal de recepfie Ia

terminarea lucrlrilor la fi nalizarea lucrdrilot.
17.2 - (1) in perioada de garanfie, executantul are obligalia, in urma dispoziliei date de achizitor,

de a executa toate lucririle de modificare, reconstrucfie $i remediere a viciilor li a altor defecte a
c5ror cauza este nerespectarea clauzelor contactuale, de reparare sau inlocuire a tuturor utilajelor gi
instaiagiilor in cazul defectdrii acestora.

(2) Executantul are obligalia de a executa toare activitelile prevdzute la alin. (l), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorite:



i) utiliztuii de mate ale, de instalalii sau a unei manopere neconforme cu prevede le contractului;
sau

ii) neglijenlei sau neindeplinirii de cdtre executant a oricAreia dintre obligaliile explicite sau
implic^ite care ii revin in baza contractului, cu toate a[exele sale.

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreazd execulantului, lucrArile fiind executate de cetre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedie lor va fi evaluat $i plitit ca lucrari
suplimenlare.

17.3 - In cazul in care executantul nu executd lucrarile prcvazute la clarua 17.2 alin. (I) $i (2),
achizitorul este indreptilit si angajeze $i sI plAteasctr alte persoane care sd le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrari vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau relinute din sumele
cuvenite acestuia.

18. Modalittr{i de plau
18.1 - ( l) Achizitorul are obligalia de a efectua plata cetre executant in 30 zile de la inregistrarea

facturii la registiatura achizitorului. Factua se va emite mrmai dupe acceptarea situaliilor de lucrdri
executate, de catre reprezentantul achizitorului.

(2) PlAlile pa4iale tebuie se fie lEcute, la cererea executantului, la valoarca luc irilor
executate confom graficului de execulie a lucrfuilor. Lucrerile executate tebuie si fie dovedite ca
atare printr-o situalie de lucidri, intocmitA astfel incet sd asigure o rapidd qi sigurd verificare a lor.

(3) Situafiile de lucdri lunare se confirmi in temenul de l0 zile de la data iuegistrarii
acestom la registatura achizitorului. in cazul in care situaliile de lucniri nu sunt iniocmite
corespunzdtor, ele vor fi restituite executantului, urmend sd curge un nou temen de 10 zile de la data
inregistrarii situatiilor de lucrdri reficute.

(4) Pla{ile se vor efectua pentru cantitdlile de lucrdri efectiv realizate, conform situaliilor de
lucreri acceptate de achizitor.

18.2 - DacE achizitorul nu onoreaza facturile in terme! de 28 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are drcptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua dtmul
execuiei. Executantul poate solicita, justificat, ca penalitaF, o sume echivalent2t cu o cottr
procentuale de 0, I % din plata neefectuatd pe zi de interziere. Imediat ce achizitorul iSi onoreaza
restanta, executantul va relua executarea lucidrilor in cel mai scurt timp posibil.

18.3 - Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situa[iei de plat6
definitive de cdtre achizitor. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar, in special,
datoiite unor eventuale litigii, contravaloarea lucrtrrilor care nu sunt irl litigiu va fi pletite imediat.

18.4- Contractul nu va fi considerat terminat panA cand procesul-verbal de receplie final5 nu va fi
semnat de comisia de recepfie, care confirme ce lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuate conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garangie.
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdxile executate nu va fi condilionati de
eliberarea certificatului de recepfie finald.

18.5. - Termenele de plati menlionate in prezentul contract vor fi condilionate de termenele de
primire a fondurilor alocate de la Instituliile abilitate, perioada de phti menlionate mai sus put"and fi
prelungite de cltre Achizitor, prin notificarc adrcsate Prestatorului, cu inctr 30 de zile calculate de la
termenul prevezut mai sus, fird a se calcula penalit2tli $i daune interese de cdtre prestator, piand h
momentul oblinerii fondurilor aferente alocate prezentului contract.

18.6. - In situalia in care termenele de platd menlionate mai sus nu pot fi respectate de citre
Achizitor, pentru motivul me[tionat la punctul 18.5, de comun acord se aplica dispoziliile
prezentului contract care privesc rezilierea contactului incheiat, Prestatorul avand dreptul de a
solicita eventualele sume de plate scadente de la Institutiile ablitate, fEri culpa Achizitorului.

19, Ajultarea prelului contractului
19.l - Pentru lucierile executate, pl5lile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in

propunerea financiara. anexa la conlract.
19.2 - Prelul contractului NU se ajusteazi.

20. Asiguriri
20.1 - ( I ) Executaltul are obligalia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigruare ce va



cuprinde toate riscurile ce ar putea aperea privind lucrdrile executate, utilajele, instalaliile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu gi reprezentanlii imputemicifi se verifice, sa
testeze sau sa receplioneze lucrerile, precum qi daunele sau prejudiciile aduse citre tele persoane
fizice saujuridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agenlie de asiguar€. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suponata de cSte executant din capitolul "cheltuieli indirecte,,.

(3) Executantul are obligafia de a prezenta achizitorului, ori de c6te ori i se va cere, polila sau
polifele de asigurare fi recipisele pentru plata primelor cuente (actualizate).

(4) Executantul are obligalia de a se asigura ce subantleprenorii au incheiat asigurtui pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor se prezinte achizitorului, la cerere, polilele
de asiguare $i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensafii platibile
prin lege, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu excepria unui accident sau prejudiciu rezultAnd din vina
achizitomlui, a agenrilor sau a angajarilor acestuia.

21. Amendamente
2l.l - Pd4ile contactante au &eptul, p€ dumta indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adilional, Iird organizarea unei noi proceduri de atribuire in
conformitate cu prevederile art. 221 alir. (1) din Legea m. 98/2016 privind achiziliile publice.

21.2 - Clanze de rcvizuire a prefului contractului:
I ) Revizuire! pretului contracaului datoriti modilicirilor de proiect sau de specific&tii - lucrtrri
qbilglg (cu corespondent in preludle unitare ale devizelor oferti contractate):
- se aplica in situalia in care exist6 difereIr1e intre cadtitilile inifiale din contiact gi cele lecesar a fi
executate, situalie reglementat?i de proiectant prin dispozilie de taotier. Valoarea acestor diferenfe se
calculeazd pe baza pre;urilor unitare ferme din devizele ofedA contractate.
2) Revizuirea pretului contractului d.toriti Eodilicirilor de proiect sau de specificrtii - lucriri
lgpli4g!]leIg (ftue corespondent in preludle unitare ale devizelor oferti contractate):
- s€ aplica in situalia in care apare necesitatea executirii de lucttrri noi, neofertate, situalie
reglementati de proiectant prin dispozilie de $antier. Valoarea acestor lucr5ri se calculeaze cu preluri
u[itare noi, stabilite de comun acord de catre achizitor $ de adtre executant, pe baztr de devizoferta
care si respecte iecapitulalia devizelor oferttr contmctate. PrcFrrile dirr devizul oferta vor fi justificate
pdn prezentarea de documente:

. oferte de Fef/factu de la cel putin 3 agenli economici pentru pdncipalele materialele. analizi de prei pentru tariful oIar de funclionaxe utilaje

. analizd de pref pentru tadfi.rl unitar de tmnsport, etc.
3) Orice modificare a prezentului contract altfel decat in cazulile ti condiliile prevdzute la art. 221
din Legea nr' 98/20 I 6 privind achiziliile publice se realizeazi prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire. Nerespectarea prevederilor prczentului alineat di dreptul Achizitorului de a denunla
unilateral contractul de achizilie publici

22, Subcontractanfi
2l.l - Executantul are obligafia, in cazul in care sucontmcteaztr, de a incheia contiacte cu
subcontractanrii desemnali, in acelea$i condifii in carc el a semnat contactul cu achizitorul.
21.2 - (I) Executaotul are obligalia de a prczenta la incheierea contractului, toate contractele
incheiate cu subcontractanrii desemnari.

(2) Lista subcontraata[rilor desernnari, cu datele de recu[oastere ale acestorq precum $i
contractele incheiate cu acegtia se constituie in anexe la prezentul contract.
21.3 - (l) Executantul este pe deplin dspunzEtor fald de achizitor de modul in care indepline;te
contmctul, cat $i pentru modul in care subcontractanlii iqi indeplinesc obligaliile.

(2) Sucontractantul este pe depli[ rtrspunzdtor fari de executant, de modul in care igi
indeplinette partea sa din contract.

(3) SubcontractaDtul nu are dreptul de a subcontracta unor te4e pd4i partea de contact
incredinfatd lui de cAtre executant.



(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese moratorii $i/sau compensatorii
subcontactanfilor dacA ace$tia nu iqi indeplinesc partea lor din contract ii poate schimba oricare
subcontractant dacA acesta nu gi-a indeplinit partea sa din contract.
2l.4 - (1) Subcontactanlii au dreptul de a-qi exprirna, la momentul inch€ierii contractului de achizilie
publicd sau la momentul introducerii acestora in contactul de achizilie publici, dupa caz, opliunea
de a fi plitdi direct de citre autodtatea contractanta. Data incheierii contractului de achizdie publica
este comunicate subcontractanfilor de care Executant. Dace penl la data incheie i contadului nu s-
a primit nici o adresd de la subcontractanli, in care acegia sd-$i exprime optiunea de a fi pEt4i direct
de cAtre auto tatea contractantl, se considere cd acettia renunti la acest drept, plata Ieaendu-se cAtle
executaot, urmand ca acesta sA distribuie sumele incasate in funqie de prevederile contractelor de
subcontractare. Autoritatea contmctantd efectueaza pletile directe cetre subcontractantii agreali doar
atunci cand prestalia acestora este co[fiImat5 prin documente agreate de toate cele 3 pdrri, respectiv
autodtate contEctantS, co[tractant si subconfactant sau de autoritatea co[tactante ii subcontr;ctant
atunci cand, in mod nejustificat, contractantul blocheazi confirmarea execut?irii obligaliilor asumate
de subcontactant.

(2) in condiliile in care subcontmctanrul/subcontractanfii iii exprima opliunea de a fi
pletivpldtili direct, autoritarea contactantA stabilefre, in funcrie de momentul incheierii contractului
de achizilie publictr sau de momentul introducedi acestora in cadrul contractului de achizilie publicd,
clauzele contractuale obligatorii ce prcvdd transferul de drept al obligaliilor de platd cdtre
subconhactaot/subcontractanli penfu partea,/pa4ile din conhact aferent aferente acestuia,/acestora,
in momentul in care a fost confirmata indeplinirea obligatiilor asumate prin contactul de
subconhactare, in conformitate cu prevederile alineatului precedent.
21.5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanfi, pe durata execudrii prezenhrlui
contract, cu condifia ca nominalizarea acestom sd nu teprezinte o modificaxe substanliali a
cortmctului, in condiliile afi.221 din Lagea n. 9812016 pivind achiziliile publice. Schimbarea
subcontractantului nu va modiflca prerul contractului fi va fi notificat?i li supusd aprobdrii prealabile
a achizitorului, in condiliile prevedeilor afi. 219 din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice.
21.6 - Executantul va dspunde pentu actele $i faptele subcontractanlilor sai qi ale expe4ilor,
agenlilor, saladalilor acestora, ca $i cum ar fi actele sau faptele executa[tului, ale expe4ilor, agenlilor
sau salariafilor acestuia. Aprobarca de ci&e achizitor a subcontractfuii oricdrgi pa4i a contractului de
lucriri sau a aogajirii de cdte executant a unor subcontractanfi pentu executarea lucririlor care fac
obiectul prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaliile sale asumate prin
prezentul contract.
21.7 - Oice schimbare a subcontiact ntului, fdr6 aprobarea prealabild gi exprimattr in scris a
achizitorului, sau orice incredinlare a executarii lucrarilor de c6tre subcontracrant unei te4e pdrri va fi
considerattr o incdlcare a ptezentului contract de servicii.

23. Forfa majori
23.1 - Fo4a majori este constatate de o autoritate comp€tentE.
23.2 -Io4a majortr exonereaztr pa4ile contmctante de indeplinirea obligafiilor asumate prin

prezentul contmct, pe toatA perioada in care aceasta actioneazi.
23.3 - lndeplinirea contractului va fi suspendatd in peioada de actiune a fo4ei majore, dar fire a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pA4iloi pand la apa fia acesteia.
23.4 - Partea contractante care invoca fo4a majortr are obligafia de a notifica celeilalte ptr4i,

imediat gi in mod complet, producerea acesteia Si se ia orice mesuri care ii stau la dispoziiie in
vederea limitlrii consecinfelor.

23.5 - Dace fo4a majore aclioneazd sau se estimeaze ctr va acfiona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pd4i incetarea de plin drept a prezentului contract,
firi ca vreuna din pi4i sA poate pretinde celeilalte daune-inteiese.

24. Solu{ion.rea litigiilor
24.1 - Achizitorul 9i executantul vor depune toate efortudle pentru a rezolva pe cale amiabili" prin

tatative directe, orice neinrelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legitud cu
indeplinirea contractului.

24.2 - DacA\ d:ttpd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul $i executantul nu reuresc sa



rezolve in mod amiabil o divergenld contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze
fie prin arbitraj la Camera de Come4 gi Industrie a Romaniei, fie de cdte instantelejudecdtorerti din
RomAnia,jude{ul Alba.

25. Limba care guyerneazi conlractul
25.1 - Limba care guvemeazi contractul este limba romdnd.

26. Comuniciri
26.1 - ( 1) Orice comunicare intre pd4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, hebuie sa

fie tansmisA in scris.
(2) O ce document scris trebuie imegistrat atat in momentul transmiterii, cat 9i in momentul

primirii.
26.2 - Comunicdrile intre pa4i se pot face $i p n telefon, telegiame, telex, fax sau e-mail, cu

condilia confirmirii in scris a primirii comunicirii.

27. Legea aplicabili coDtractului
27.1 - Conhactul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.
Pe4ile au inteles sd incheie ?f'tdai..Qt O(,..... prezentul contact in dou6 exemplare, c6te unul

pentru fiecare parte. Zolg

ACHIZITOR, ORAgUL OCNA MUREg prin

DIRECTIA JURIDIC.I,.
jr,.. N\qFfufl{rin ,

".i
\l

Bl It0 t $EF BIROU ACI{IZITII,
ec, l'otintcu Vrsile

EXECUTANT, ASOCIEREA SC BELGROZ CONSTRUCT SRL. SC GG
TEHNIC PROIf,CT SRL, prin Liser al asocierii

SC BELGROZ CONSTRUCT SRL, prin
Beldean Ioan - administrator

PR]MAR DIRECTIA ECONOMICA,
vinletersil$.yp-,oii,Lit .. ec.Onacnida

@r"fr-'i;,i -^-
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ROMANlA
JUDETUL ALBA
ORA$ OCNA MURE$
DIRECTIA JURIDICA
N, l97Uf 02- 12-,%t9

acr eorrrornl an I
la Contractul de lucrdri inresistrat la Primiria Ocna Mures cu nr.9055 din 03.06.2019

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziliile publice, actualizata, a contractului de lucrfi
nr. 9055/03.06.2019 ti a Rapotului nr. 18827/18.11.2019 al Biroului Achizilii publice, noi

Pe4ile conlractante:

I.I.ORA$UL OCNA MURE$ cu sediul in Ocna Muet, str. N. Iorga, nr.27, jud. Atba, tel.

0258871257, e-mail: achizitii@primariaocnamues.ro, nr. inreg. 37ll din 26.08.1993, CUt 4563228,

cont Iban: RO94TRXZ0042I33O208XXXXX deschis la Trezoreria Aiud , reprezentat de primar

Vinleler Silviu, in calitate gi delumit in conti[uare achizitor, pe de o parte,

si

1.2. Asocierea SC BELGROZ CONSTRUCT SRL - SC CG TEHNIC PROIECT SRL

avend ca lider al asocierii pe SC BELGROZ CONSTRUCT SRL cu sediu ir localitatea Bucerdea

Granoasr, str. loan Maiorescu nr.40,jud. Alba, numdr de inmat culare J0l/207l2013, cod fiscal

31429798,|el./fax 0740301484, cont RO52TREZ0035069XXX00l4l2 deschis Ia Trezoreria Blaj,

reprezentata prin Beldean Ioan, avend funcfia de administator, in calitate de executant, pe de alte

parte.

am convenit de comun acord si incheiem prezentul Act Adi{ional la contractul de lucrjiri numirul
9055/03,06.2019 -,,Proiectare gi execu{ie lucriid modernizare tortuare pe strada Lungd din
ora$ul Ocna MureS" - cod CPV ,15233161-5, dupi cum urmeaze:

\z



Art. l: Se modifice aft. 5, alin. 5.1 din cootracirl de lucriri inregistrat la primdria OraSului Ocna

Mueq sub nr, 9055/03.06,2019, in sensul ei valoarea iniriald a lucririlor de execu{ie, de 332.900,00

lei Itue TVA, crefte cu suma de 49.346,81 lei f6r6 TVA, ajungand la suma de 382.246,81 lei lartr
TVA, penfu executie lucriri, care se adaugd la suma de 20.000,00 lei firI TVA, reprezent6nd

proiectare fi asistenlA tehnic6, valoarea totald a contractului ajungand la suma de 402,246,81 lei llirn
TVA, r€spectiv 478.673,70 lei cu TVA.

{4Q Celelalte clauze contractuale riman nemodificate.

P64ile au inleles sd incheie prez€ntul act adilional h 2 (doud) exehplare, cate unul pentu fiecare

parte. Conline un nr. de 2 file.
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