
oRAguL ocNA MURE$

CAIET DE SARGINI

Obiectul achizifiei: Lucrlri de marcaj rutier > cod CPV: 45233221-4 - lucrdri de
marcaj rutier

Avizat Serviciul Polilia Locali
Jur. Chira Da1el Marcelc#'t

Avizat

'o'56'*'io'"u'

d

APROBAT,
PRIMAR

JUR, VINTELER SILVIU

--G.- -u

Avizat SPADPP
ing. Avram Septimiu

$ef Birou Achizilii publice,
Ec. Potinteu Vasiled

August 2020



MARCAJE RUTIERE

l. Obiect si domeniu de aplicare: Execu(ia lucrlrilor de aplicare marcaje rutiere
longitudinale si transversale vor respecta prevederile sR lB4B-722004.

2. Prevederi generale
Executantul este obligat sd asigure mdsurile tehnologice gi organizatorice corespunzf,toare

pentru respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Executantul va asigura efectuarea tuturor incercdrilor qi determindrilor rezultate din

aplicarea prezentului caiet de sarcini.
Executantul va fine evidenJa zilnicd. a condiliilor de execu]ie a marcajului rutier, a

incercarilor efectuate qi a rezultatelor ob(inute.
ln cazul in care se constatd abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini, beneficiarul

va dispune sistarea execuliei lucrdrilor si luarea mdsurilor care se impun pdnd la corectarea
deficien1elor. Beneficiarul va fixa un grafic pentru aceasta.

3. Conditii tehnice pentru vonselele si produsele de marcai rutier :
Se pot utiliza urmitoarele tipuri de vopsele pentru marcajul rutier :

Vopsea de marcaj in solvent organic, de culoare alb6, monocomponentd., care formeazd,
pelicula uscatf, la aer. Cerinle minime:

- vopseaua sd fie pe bazd, de rdqini acrilice (polimeri acrilici);
- culoarea sd fie albd;
- aspectul uniform, omogen qi fdra incluziuni striine;
- densitatea la 20oC : ccal,5glcm3
- partea solidi din vopsea: ccaTlYo;
- timp de uscare la o grosime de 300pm de maxim 10 minute la340C;
- posibilitatea aplicdrii vopselei in strat gros de minim 0,7 mm;
- rezistenfd la tzurd, dupd 0,4 milioane de rulaje la o grosime a filmului umed de

300pm: min 60 %o

Vopseaua de marcaj se aplicd pe partea carosabild, ca atare sau pe amorsa, urmat[ imediat
de pulverizarea mecanizatd, pe suprafata acesteia a microbilelor. Pulverizarea cu microbile se
executd pe suprafala de vopsea proaspdt aplicatd pentru a asigura o bunf, fixare a acestora, cu
aceeagi magind de marcaj.

Calitdlile produselor folosite se apreciazd pe baza datelor din Figele Tehnice care sunt
obligatorii afr prezentate in documentalia de licitalie, la sec{iunea Propunere Tehnicf,.

Materialele care se vor folosi la marcajele rutiere trebuie sd se caracterizeze prin aplicare
ugoar[, adeziune foarte bund, uscare rapidd qi rezistentd,la uzurd, abraziune, temperaturi sc6zute.

4, Presitirea lucrlrilor
ExecuJia marcajului rutier se face cu respectarea prevederilor legale in domeniu qi a

prescrip{iilor prezentului caiet de sarcini in ceea ce privegte:
- calitatea produselor de marcat conform figelor tehnice ale producdtorilor
- tipul imbracdminlii rutiere, rugozitatea suprafe(ei, condilii de mediu qi locale
- filmul marcajului, execu{ia premarcajului
- pregdtirea suprafelei pe care se aplicd marcajul
- dozaj de microbile
- metodologia de control a calitafli
- norrne de proteclia muncii, prevenirea qi stingerea incendiilor

Lucrdrile de marcaj se vor aplica numai pe suprafe{e curate gi uscate qi nu vor putea fi
atacate decdt dupd ce anterior executantul a efectuat operaliile:

o depunerile de pamdnt, pietrig, nisip, praf etc. se indepdrteazd prin mdturare, spdlare sau
suflare cu aer comprimat;
o marcajul vechi sau exfoliat se indeparteazd,prin metode mecanice, frrd a produce degraddri
la imbr[cdmintea rutierd sau prin aplicarea unui strat sublire de emulsie bituminoasd;



. aplicarea noului marcaj peste o peliculS veche se face numai daci existd compatibilitate
intre acestea. Acceptul compatibilitalii va fi asumat de catre executant.

Premarcajul se executd inaintea operaliunii de marcaj efectiv, fiind obligatoriu in special in
cazul sectoarelor cu partea carosabili ramforsatd sau reabilitatd. Pe aceste sectoare, premarcarea se

executd manual sau cu aparate topografice pentru toate marcajele. Premarcajul trebuie sd respecte
documentele grafice, atunci cand sunt puse la dispozilie de beneficiar.

Execufia marcajului rutier cu ajutorul egalonului de lucru poate demara numai dupd ce
executantul a oblinut aprobarea Primdriei oragului Ocna Mures gi avizul poliliei rutiere pentru
instituirea restricfiilor de circulalie qi este dotat cu indicatoare rutiere gi panouri mobile de
avertizarc luminoasd pentru presemnalizarea qi semnalizdrii lucrdrii, conuri de protec{ie
reflectorizante.

5. Corectii 1!g rngrcaielor

--a. In cazul in care, se impun coreclii ale marcajului, acestea se suportf, intergral de cdtre
executant. Daca suprafelele marcate ce trebuie corectate sunt reduse (pana in 10 mp) qi izolate,
atunci se acceptd corectarea cu vopsea neagrd de marcaj care trebuie sa fie compatibild cu cea cu
care s-a realizat marcajul ce urmeaza a fi gters gi se aplicd cu o grosime a filmului umed cel pulin
egal6 cu cea a marcajului ce trebuie corectat. in cazul in care supratelele ce trebuie corectate sunt
mari, indepdrtarca marcajului se face prin frezare sau alta metodd frrd, a fi afectatd imbrdcdmintea
str[zii.

b. in situalia in care se impun modificari ale marcajului datorate unor noi reglementdri de
circulalie, costul lucrlrilor de qtergere ale marcajului se suportd de beneficiar gi se tarifeazd,lafel ca
tipul marcajului qters.

6. Operatiuni efective inaintea inceperii lucririlor:
a) referitoare la conditiile atmosferice

o se determinl temperatura qi umiditatea relativd a mediului ambiant;
. se caracterizeazd"vdntull. puternic, mediu, slab;
o se caracterizeaza aspectul cerului: acoperit, noros, insorit;

b) referitoare la drum
o itinerarul pe care se aplica vopseaua;
. tip, l6rgime, natura acoperirii;
. gradul de curalenie gi condens;
o dacd suprafald a fost marcatd anterior qi starea marcajului vechi in prezent;
o temperatura stratului suport;

c) referitoare la materiale
. se verific6 prin comparare Fiqa tehnicd a vopselei gi diluantului cu etichetele de pe ambalaje;
. se verificd starea ambalajelor, gradul de etangeitate al lor;

d )referitoare la maqina de marcaj
. se verificd gradul de curdfenie a pieselor componente;
. se verificd starea de funclionare, indeosebi a dispozitivelor de control;
o se introduce vopseaua in magind gi se verihcd dacd produsul poate fi menlinut omogen;
. se regleazd, magina asigurdnd funclionarea constantd a vrtezei de aplicare, a presiunii etc.
pentru r ealizar ea c aracteri sti cilor marcaj ului dorit ;

Toate datele culese la inceperea lucrului, inclusiv tipul de magina qi numele
operatorului se inscriu in fisa zilnicl a lucrlrii ( Raport zilnic) prin grija executantului
lucririi.

7. La executia lucrlrilor se va avea in vedere:
. asigurarea prin grija executantului de spa(ii libere pe drum, pentru a se asigura maginii de
marcaj viteza de lucru conform parametrilor ei;
o executarea marcajului qi instalarea conurilor de protectie;
o protejarea marcajului aplicat, p6na la redarea in circula{ie, cu autovehicul de recuperare a
conurilor;



' executia marcajelor in intersecfii gi schimbarea numdrului de benzi de circula{ie se face
numai cu premarcaj vizibil executat in prealabil pe teren;
o fiecare tip de marcaj se executd conform SR 1848-7 :2004 gi a schemelor prezentate in
acesta.
o urmdrirea perrnanenta a modului de acoperire a stratului de vopsea cu microbile. in cazul in
care se sesizeaza o imprf,qtiere neuniformd a acestora, se opresc imediat lucrdrile gi se iau
mdsurile corespunzatoare.

Se vor respecta prevederile Ordinului ll12l2}O0 prin care sunt aprobate Normele
metodologice privind condiliile de inchidere a circulaliei qi de instituire a restricliilor de circulafiei
in vederea executarii de lucrdri in zona drumului public. Potrivit acestor norrne metodologice,
executantul va solicita avizul poli(iei rutiere pentru instituirea restricliilor de circula{ie care se
impun pentru efectuarea lucrlrilor de aplicare marcaje rutiere.

In timpul execu[iei se pot face verificari ale dozajului. Nerespectarea dozajelor de lucru
obligd personalul de execufie sd corecteze parametrii de lucru.

In timpul efectuarii marcajului pot apdrea defecte de peliculd. Aceste defecte oblig[
personalul care executl marcajul sI treacdla remedierea imediatl a cauzelor care le genereazd.

La sfargitul operaliunii de marcaj , zilnic, se va intocmi de catre seful echipei de marcaj un
raport de lucru care constituie document pentru receptie.

8. Tipuri de marcai
Dimensiunile qi modurile de pozarc a marcajelor rutiere vor respecta prevederile SR 1848-

722004.
8.1. Marcaje longitudinale vor fi executate cu vopsea sau produse de culoare alb6, avAnd

microbile repartizate uniform pe lungimea gi ldlimea benzii de vopsea gi pot fi:
o linie continud simpl6 sau dubld;

o ldlimea benzii de marcaj : 15 cm;
o distanta intre benzile de marcaj ,in cazul axelor duble : 12 cm1.
o grosimea stratului de vopsea = minim 700 pm.

o linie discontinud simpld sau dubld;
o lStimea benzii de marcaj : 15 cm;
o marcajul se executd conform prevederilor STAS 184817-2004 (linii de tip B-3m-6m);
o grosimea stratului de vopsea: minim 700 pm

o linie dubla compusd dintr-o linie continud qi una discontinua, alf,turate.
8.2. Marcaje transversale, vor fi executate cu vopsea sau produse de culoare albd, avfind

microbile repartizate uniform pe lungimea qi ldlimea benzii de vopsea qi pot fi:
o de oprire - linie continud avdnd ldlimea de 0,4 m astfel inc6t in locul de oprire sa fie
asiguratd vizibilitatea ?n intersectie;
. de traversare pentru pietoni - se executd prin linii paralele cu axa cdii, cu
interspalii de 60 cm, iar lungimea lor este cuprinsd intre 3 qi 4 m func{ie de
preferabil4m.

8.3 Marcaje diverse, vor fi executate cu vopsea sau produse de culoare albd, avdnd
microbile rcpartizate uniform pe lungimea gi ldlimea benzii de vopsea gi pot fi:

t de ghidare - folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa le urmeze in
traversarea intersec{iei;
o parcdri - ldlimea benzii de marcaj : 15 cm

9. Controlul calitltii marcaielor
In timpul executiei marcajului, beneficiarul poate avea in vedere:

- respectarea filmului marcajului;
- banda de marcaj trebuie s[ aibd un contur clar delimitat av6nd microbile repartizate
uniform pe lungimea gi lSlimea benzii de vopsea; l5limea benzii trebuie sa fie constant[, sa nu
prezinte frdnturi sau gerpuiri;
- la controlul vizual qi cu ajutorul aparatelor de mdsura ( retrometru etc) marcajul sd
prezinte luminanfd gi retroreflexie uniform distribuite pe suprafafa marcajului. Culoarea

ldjimea de 40 cm gi
yrteza de circula(ie,



marcajului trebuie sd fie uniformd gi nealteratl de culoarea suprafelei pe care se aplic6 marcajul
iar caracteristicile teflectorizante trebuie pdstrate nealterate pe'toata durata de garanlie a
marcajului.
- in cazul nerespectdrii prescripliilor caietului de sarcini de cdtre aplicator, acesta este
obligat si refaci marcajul pe cheltuialS proprie, in condifiile impuse de responsabilul desemnat
sI supravegheze qi sd indrume in permanenld executia lucrdrilor de marcaje rutiere.

Verificarea cafitAili lucrdrilor executate se va face zilnic in perioada dl derulare a actiunii.

10. Recentia lucrlrilor de marcai
Recep{ia la terminarea lucririlor de marcaj gi recepfia finald la expirarea perioadei de

garantie (care este de minim l0 luni de la data recepfiei la terminarea lucrlrilor), se efectueazd
in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini gi ale regulamentului privind efectuarea
recepliilor lucrdrilor qi serviciilor de intrelinere gi reparalii curente la drumuril. p,.rtli"".

10.1 Receptia la terminarea lucrlrilor
Marcajul se receptioneaza in maxim 15 zile de la terminarea uneia sau mai multor strdzi pe

care s-au aplicat marcaje, distinct pentru fiecare tip de marcaj (longitudinal sau transversal).
Executantul trebuie sd comunice administratorului drumului data termindrii lucrdrilor in vederea
stabilirii recepliei acestora .

La recepfie se vor verifica:
. rapoartele zilnice incheiate la sfdrgitul fiecdrei zi de lucru;o dacd s-au respectat prescripliile din caietul de sarcini in timpul aplicdrii marcajului;
' se verificd geometria benzii de marcaj, conform prevederilor SR 1848-7:2004. banda de
marcaj sa aibd un contur clar delimitat avdnd microtile repartizate uniform pe lungimea gi
ld{imea benzii de vopsea.
o daca se constatl deficienfe de calitate de tipul: aspect, proprietdfi optice, d,ozaje de vopsea gi
microbile, se impune executantului remedier"u p" cheltuiala proprie gi termene de remedie.e. in
cazul in care admiterea recep{iei se face cu obiectii, in procesui verbal de recep{ie se vor indica
in mod expres acele lipsuri care trebuie remediate.
o remedierea se face in termenul specificat de comisia de receplie;
o din comisia de:ecepfie face parte responsabilul cu siguranla circula{iei din cadrul primdriei
ocna Mures gi pot fi cooptafi reprezentanli ai politiei Rutiere.

*A'tentie: Pe perioada de garan{ie pot sd se faca lunar, verificdri comune executant - beneficiar ale
lucr[rilor executate.

10.2 Recep(ia finali la expirarea perioadei de garan{ie
Se executd in apropierea expirdrii termenului de garantie cu maxim 15 zile inainte de

expirarea perioadei, dar nu mai tarziu de 15 zile dupd expirarea perioadei. La terminarea perioadei
de garanlie se face o verificare a comportdrii marcajutui utilizand aceleaqi proceduri ca gi la recepfia
la terminarea lucririlor: aspect vizual conform Sn tS+S-Z:2004 (contur, dimensiuni, continuitate,
peliculS), coeficient de luminantd retroreflectatd, factor de luminantd,uzurd.

Se analizeaza calitatea marcajului corespunzdtor garanliei, in caz de neconformitate se
analizeazd' factorii care au influenlat scdderea duratei de via(6 a marcajului.

Receptia se efectueazd' prin determindri vizuale. in cazul in care se constatd deficiente de
calitate a marcajului rutier in ceea ce priveste aspectul marcajului, al dozajului de vopsea sau
microbile, a retroreflexiei, luminantei, aderen(ei ia uzurd, comisia poate hotar? remedierea pe
cheltuiala executantului. La terminarea recep{iei se vor consemna constat6rile qi concluziile
referitoare la calitatea marcajului recep{ionat impreund cu decizia de admitere cu sau 

-ftra 
obieclii a

recepfie^i, de amdnare sau respingere.
In cazul in care se recomandd admiterea cu obieclii, amdnarea sau respingerea recepliei, se

vor propune mlsuri pentru inlaturarea neregulilor semnalate. in aceasta situalie administiatorul
drumului va re{ine din garanlia de bund execu{ie contravaloarea lucrdrilor necorespu nzatoare.

11. Cerinte speciale
Marcajele longitudinale, transversale gi diverse cu vopsea trebuie frnalizate de la primirea

comenzii de la beneficiar, in termen de maxim 30 zile, func{ie de condiliile meteo.



Garan{ia miniml impusi pentru execu(ia lucririlor este l0 luni de la data recep(iei la
terminarea lucririlor pentru marcajele executate cu yopsea.

Executantul va fi in masurd sd inceapi lucrdrile in maxim 2 zile de la primirea comenzii de
la beneficiar.

NORME DE TEHNICA SECURTTATI uuNctt St pRotrcTIa uporulur
La toate serviciile efectuate se vor respecta normele de tehnica s".r.italii . r*ii in

vigoare, pentru lucrdri de drumuri.
Executantul va respecta prevederile legisla{iei in vigoare in ceea ce priveqte protec}ia

mediului, inclusiv cele ce derivd din recunoagterea principiului "poluatorul plaiegte';. tn situaiia
oric6rui eveniment de mediu provocat de executantul de lucrdri (angajat / colaborator al
executantului), acesta va fi considerat o'poluator ". Beneficiarul va fi informat despre orice
eveniment de mediu produs in locatiile proprii in timpul executdrii contractului.

Subslantele utilizate se vor incadra in clasele de toxicitate admise pentru respectivele lucrdri.
Executantul trebuie sd evite orice agresiune asupra mediului prin poluaria apei, aerului,

solului cu degeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase, pii, dep6qiri ale nivelului de
zgomot admis.

Dupd incheierea lucrdrilor, executantul va asigura curd{enia la locul de munc6.

12. CLAUZA SPECIALA
Responsabilitatea pentru accidentele de circula{ie inregistrate, av6nd drept cauzd,

semnalizarea rutierd incompletd sau lipsa acesteia, revin in totalitate preitatorului, atrdgdnd
rdspunderea contraventionali, civild sau penal6, dupd caz, potrivit legii, odat6 .u ,"-rur.u
contractului de lucrSri.

13. PRECIZARI
l. Estimdri ale cantitd{ilor de lucrdri:

Marcaje transversale qi diverse: 680 mp
Marcaje longitudinale: 1880 mp

2. Suma maximd disponibild: 65000,00 lei cu TYA (54621,84 lei fbrd TVA)
3. Principalele modalitdli de finan{are gi plat6 - buget local
4. Plata serviciilor prestate se va face in termen de maxim 30 zlle de la data depunerii

facturii la achizitor.
5. Garantia de buna execulie: 10% din pre{ul contractului. Garan(ia se va constitui in

conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 39512016 cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
6. Cantitfiile estimate de lucrdri pot fi modificate in funclie de realitatea din teren, prin act

adilional, cu condilia alocdrii sumelor necesare qi a respectdrii pragurilor valorice prevaiute de
Legea 9812016. Plata lucrdrilor executate se face pe bazaproceselor verbale la terminarea lucr6rilor
pentru lucrdrile efectiv realizate.

7. Raportul zilnic privind aplicarea vopselei de marcaj va respecta urmdtorul model :

RAPORT ZILNIC PRIVIND APLICAREA VOPSELEI DE MARCAJ

1. Data aplicdrii vopselei;
2. Numele aplicatorului:
3. Traseul marcat:
4. Tipul de vopsea Si tipul de microbile;
5. Condiyii atmosferice:

: ,#:{;:::;:,ff:;u:i'
o Cer:

6. Pregdtirea vopselei de marcaj:

: T;x::::,:;:',:,x:;#:;drumutui 
:

(cupa O 4mm, 5 mm, 6mm)
7. Starea suprafetrei drumului:



Tipul:
c Aspect suprafald:
o Marcqj anterior:
(tip vopsea, starea marcajului)

8. Aplicare vopsea marcaj:
o Presiunea pistolului de vopseo Si microbile:
o Diametrul duzei pistolului de vopsea:
o Vitezo de lucru o mo$inii:
o Grosime film ud de vopsea, microni (minim 600 pm);
o Dozaj vopsea udd, g/mp:
c Dozaj microbile, g/mp:
. Defecte de peliculd ivite Si mod de remediere:
9. Se vor inscrie si determindrile care stau la valorilor meclii core sunt scrise tn raport.

14. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Semnituri executant-

Ofertele se vor depune la registratura Primdriei oraqului Ocna Mure;, str. N. Iorganr.27,jud' Alba, sau. prin e-mail, la adresa achizitii@primariaocnamures.ro, pdnd la data qi ora iidicate in
anun{urile de publicitate, folosinA fo i)itor.

Din oferta depusd trebuie sa reiasd clar denumirea ofertantului, adresa, codul fiscal, nr.
telefon/fax, adresd e-mail.

15. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Oferta ciqtigltoare stabilitd de cdtre comisia de evaluare va fi oferta care, in urma aplicdrii

criteriului stabilit prin documentele de atribuire, are pre(ul cel mai sc5zut.
Stabilirea ofertei cdgtigdtoare se va face prin compararea prelului total al ofertelor depuse.
in cazul in care oferteG clasate pe primui loc au valori egale, se va solicita, ofertan(ilor

clasa(i pe primul loc, o reofertare in plic inchis, care yafi transmis la registratura achizitorului. La
compararea ofertelor se vor lua ?n considerare doar primele doud zecimile ale ofertei, ftrd rotunjiri.

In cazul in care ofertantul cdgtigdtor refuzdsr semneze contractul de lucrdri, Achizitorul
poate opta intre incheierea contractului cu ofertantul clasat pe locul al doilea sau poate repeta
procesul de atribuire a contractului.

16. INFORMATII SUPLIMENTARE/CLARIFICART
Informalii suplimentare qi clarificdri vor putea fi solicitate pe adresa de e-mail

achizitii@primariaocnamures.ro sau la nr. de tet. onlal0584 - persoana de contact Morar Viorel.
Rdspunsul la solicitdrile de clarificdri va fi postat pe site-ul www.primdriaocnamures.ro la

secliunea Achizilii publice.

17. OBSERVATTT
- Autoritatea contractantd iqi rezerva dreptul de a emite certificat constatator privind buna

execufie a lucrdrilor;
- Autoritatea contractantd iqi rezerva dreptul de a solicita clarificdri in orice fazd, aderuldrii

procesului de atribuire a contractului de lucrdri;



MODEL CONTRACT DE LI.]CRARI
nr. data _._.2020

I . in temeiul Legii 98/2016 privind Achizitiile publice, gi a Raportului modalitdfii de atribuire a
contractului de achizilie publicd avdnd ca obiect "Lucr5ri de marcaj rutier" s-a incheiat prezentul
contract de lucrdri,

intre
ORA$UL OCNA MURE$ cu sediul in Ocna Mureq, str. N. Iorga, nr.27,jud. Alba, tel.

02 5 8 87 I 2 1 7, f ax. 02 5 8 87 I 2 | 7, e - mail : achizitii @,primari res.ro, CUI 4563228, cont:RO TREZ eschis la Trezoreria Aiud, rcprezentat5 de primarjur.VintelerSifviu,ffi
qi

i.i.r"Ji". :::::::ik;;;il;,;;;i;;;T: :::: :::: i;J;;;;i
cont (trezorerie, bancd) ...............

reprezentata prin avand funcJia de .............
in calitate de executant, pe de altdparte.

2. Definifii
2.1 - ln prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract - prezentul contract gi toate anexele sale;
b' achizitor gi executant - pdrtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c' preful contractului - pre{ul pldtibil executantului de cdtre achizitor, in baza iontractului, pentru

indeplinirea integrald qi corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executr lucrarea;
e' fo(a majord - un eveniment mai presus de controlul pd(ilor, care nu se datoreazd gregelii sau

vinei acestota, care nu putea fi prevdzut la momentul incheieiii contractului qi care face imposibild
executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolufii, incendii, inunda]ii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii apdrute ca urnare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci enuntiativn. ilu este considerat fo46 majord
un eveniment asemenea celor de mai sus care, ftrd, acrea o imposibilitate de executare, face extiem
de costisitoare executarea obligaliilor uneia din p6rti;

f. 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 gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3'2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire lazile reprezintizile calendaristice, dacd nu se

specificd in mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obliga s6 execute < Lucrari de marcaj rutier > cod cpv: 45233221-4 -lucrari de marcaj rutier, in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract, pentru

drumurile agricole , conform caietului de sarcini.
4.2 - Achizitorul se obligd sd pldteascd executantului prelul de ................. lei ftrd TVA, pentru

execufia < Lucrari de marcaj rutier > cod CPV: 45?fi 2i1-4 - lucrdri de marcaj rutier.
5. Pre(ul contractului
5.1 - Preful convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil executantului de cdtre achizitor,

conform graficului de pl61i, este de .... lei, la care se adaugd TVA de
lei.

5.2 - Prelurile unitare (pre{urile/mp de marcaj executat) sunt urmdtoarele:
- valoare marcaje longitudinale .................... lei/mp ftrA TVA
- valoare marcaje transversale qi diverse .................... lei/mp fdrr TVA

5.3 - Plalile se vor face pentru lucririle efectiv realizate,conform proceselor verbale la terminarea
lucririlor ce se vor incheia.
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5'4 - Cantitdtile estimate de lucr5ri (prezentate in Caietul de sarcini) pot fi modificate in funclie de
realitatea din teren, prin act adilional, cu condifia alocdrii sumelor n..frur. qi a respectdrii
pragurilor valorice prevdzute de Legea 9812016. Plata lucr6rilor executate se face pebaza
proceselor verbale la terminarea lucrdrilor, pentru lucrdrile efectiv realizate.

6. Durata contractului
6'1 - Durata prezentului contract este de 30 zile, incepdnd de la data comunicdrii ordinului de

incepere a lucrdrilor.
7. Executarea contractului
7' l - Executarea contractului incepe dupd constituirea garanliei de bund execufie gi comunicarea

ordinului de incepere a lucrdrilor.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini
- oferta financiard
- Dovada deschiderii contului la dispozilia autoritAlii contractante, pentru virarea garanliei de

buna execulie;
9. Protec(ia patrimoniului cultural na(ional
9' l - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in rela:1iile dintre pdrfi, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

9'2 - Executantul are obligafia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sdi sau
oricare alte persoane sd nu indep5rteze sau sf, deterioreze obiectele prevdzute laclauzag.l, iar
imediat dupd descoperirea qi inainte de indepdrtarea lor, de a inqtiin[a achizitorul despre aceastl
descoperire qi de a indeplini dispo ziliile primite d,e la achizitor privind indep6rtarea acestora. DacI
din cauza unor astfel de dispozilii executantul suferd intdrzieri gi/ru, cheltuieli suplimentare, atunci,
prin consultare, pd4ile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pre(ul contractului.
9'3 - Achizitorul are obligalia, de indatd ce a luat la cunogtinia d"rpr" descoperirea obiectelor

prevdzute la clauza 9' 1, de a inqtiinla in acest sens organele de polifie gi comisia monumentelor
istorice.

10. Obliga{iile principale ale executantului
10'l - (1) Executantul are obligalia de a executa qi finaliza lucrdrile, precum gi de a remedia

viciile ascunse, cu aten{ia qi promptitudinea cuvenitd, in concordanld cu obligaliile asumate prin
contract si caietul de sarcini.

(2) Executantul are obliga(ia de a supraveghea lucrdrile, de a asigur a for\ade muncd, materialele,
instalafiile, echipamentele gi toate celeialte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de
gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

l0'2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguran{a
tuturor operaliunilor executate pe gantier, precum qipentru procedeele de execufie utiiizat-e, cu
respectarea prevederilor gi a reglementdrilor L-egli nr. 19/1_9b5 privind calitateain construc{ii, cu
modifi cdrile ulterioare.

10'3 - (l) Executantul are obligatia de a respecta qi executa d]spozi{iile achizitorului in orice
problemS, mentionatd sau nu in contract, referltoare la lucrare. In cazulin care executantul
considerd c6 dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiec[ii, in scris, fdtd, ca obiec]iile respective ia il absolve de obliga]ia de a executa dispozi{iile
nril]f, cu excep{ia cazului in care acestea contravin prevederilor-legale.

(2) In cazulin care respectarea gi executarea oispoiiliilor prevazuG la alin. (l) determina
dificultali in execufie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului.

10'4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fa{d de reperele date de
achizitor, precum 9i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor gi
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitdlii respective.



(2) in cazul in care, pe parcursul execu{iei lucrdrilor, survine o eroare inpozilia,cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei pdrfi a lucrf,rilor, executantul are obligalia de a rectifica
eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu excep(ia situaliei in care eroarea respectivd este rezultatul
datelor incorecte fumizate, in scris, de cdtre proiectant. Pentru verificarea tiasarii de c6tre
proiectant, executantul are obligatia de a proteja gi pdstra cu grijl toate reperele, bomele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

10.5 - Pe parcursul execuliei lucrdrilor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia:
i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezen\d,pe qantier este

autotizatd 9i de a menline qantierul (atdt timp cAt acesta este sub controlul sau) gi lucririle (atdt timp
c6t acestea nu sunt frnalizate gi ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesar6 evit5rii
oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura gi de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protec]ie,
?ngrddire, alarmd Si pazd", cdnd qi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achizitor sau de
cdtre alte autoritdli competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al asigur6rii confortului
riveranilor;

iii) de a lua toate mdsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe qi in afara qantierului gi
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, propriettrtrilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alli factori genera(i de metodele iale de luciu.

10.6 - Executantul este responsabil pentru menfinerea in bund stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor qi instalaliilor care urmeazd a fi puse in oper6, de la data primirii ordinului de
incepere a lucr6rii pdnd la data semndrii procesului-verbal de recep{ie a lucr6rii.

10.7 - (1) Pe parcursul execuliei lucrlrilor qi al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obliga(ia, in mdsura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu st6njeni inutil sau in
mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) c[ile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor qi cdilor publice sau private care deservesc

proprietdtile aflate in posesia achizitorului sau a oricbrei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, ac{iunilor in justitie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor qi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rizult6nd din sau in
legdturi cu obligalia prevdzutd la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8 - (l) Executantul are obliga{ia de autilizain mod rezonabildrumurile sau podurile ce
comunicd cu sau sunt pe traseul qantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
cdtre traficul propriu sau al oric[ruia dintre subcontractan]ii sdi; executantul va sJecta traseele, va
alege qi va folosi vehiculele, va limita gi repartiza incdrcdturile, in aga fel incAt traficul suplimentar
ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe gi pe qantier, sd fie limitat, in mdsura in care este posibil, astfel inc6t sd nu produc6
deteriordri sau distrugeri ale drumurilor qi podurilor respective.

(2)incazul in care se produc deterior[risau distrug"ii ul. oricirui pod sau drum care comunicd
9u sau care se afld pe traseul gantierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor,
instala{iilor sau altora asemenea, executantul are obligalia de a despdgubi achiziiorul impotriva
tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

10.9 - (l) Pe parcursul execufiei lucrdrii, executantul are obliga{ia:
i) de a evita, pe cdt posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalalii, surplus de materiale;
iii) de a aduna gi indepdrta de pe gantier ddr6mdturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice

fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reline pe gantier, pdni la sfhrgitul perioadei de garanfie, numai

acele materiale, echipamente, instalafii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligaliilor sale in perioada de garan{ie.

10.10 - Executantul se obliga de a despdgubi achizitorul impotriva oric6ror:
i) reclamafii qi ac[iuni in justi{ie, ce rezultd din incdlca."a uro. drepturi de proprietate intelectuald

(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, matirialele, insialaliile sau
utilajele folosite pentru sau in legdturd cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea; gi
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ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceplia situafiei in care
o astfel de inc[lcare rezultd. din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cdtre
achizitor.

I 1. Obligafiile achizitorului
1 1.1 - La inceperea lucrdrilor achizitorul are obliga{ia de a obline toate autorizaliile gi avizele

necesare execufiei lucrdrilor.
1l .2 - ( I ) Achizitorul are obliga(ia de a pune la dispozilia executantului, ftr6 platd, dac6 nu s-a

convenit altfel, urmdtoarele:
a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcin6;
b) suprafe{ele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizareade gantier;
c) cdile de acces rutier gi racordurile de cale feratd;
d) racordurile pentru utilitdfi (apd., gaz, energie, canalizare etc.), pdn[ la limita amplasamentului

gantierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitdli, precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de

mdsurat se suportd de cdtre executant.
1 1'3 - Achizitorul are obligalia de a examina gi mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5

zile de la notificarea executantului.
ll.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oriciror alte

informalii furnizate executantului, precum gi pentru dispoziliile qi livrdrile sale.
12. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabilr a obliga(iitor
l2.l - In cazul in care, din vina sa exclusivS, executantul nu reugegte sd-gi indeplineascd

obligaliile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptdlitde a deduce din prelul
contractului, ca penalitdji, o sumd echivalentd cu o cotd procentuald de 0,1oh dinuaioa.ea lucr6rii
neexecutate din preful contractului, pentru fiecare zi de intfuziere, pdnd la indeplinirea efectivd a
obligaliilor.

12.2 - in cazul in care achizitorul nu onorezvd facturile in termen de 28 d,e zilede la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligalia de a pldti, ca penalit6li, o sumd echivalent6 cu o cotd
procentualS de O,lYo din plata neefectuatd la termen, pentru fiecare zi de intdrziere, p6nd la
indeplinirea efectivd a obligafiilor.

12.3 - Nerespectarea obliga(iilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p64i, in mod
culpabil gi repetat, dd dreptul pd$ii lezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde
plata de daune-interese.

12.4 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renunla oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd
adresatd executantului, ftrd nicio compensafie, dacd acesta din urmd d6 faliment, cu condilia ca
aceastd renun(are sd nu prej u dicieze sau sd afecteze dreptul la acfiune sau despdgubire peniru
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata coreipunzdtoare pentru
partea din contract executatd pdnd la data denun!5rii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
13. Garan{ia de buni execu{ie a contractului
13'1 - Executantul se obligd sd constituie garan{ia de bund execulie a contractului in cuantum de

10% din preful contractului, ftrA TVA, in termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului.
Garanlia se va constitui in conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 39512016 cu modificdrile gi

completdrile ulterioare.

13.2 - Achizitorul se obligd sd elibereze garanlia pentru participare qi sd emit[ ordinul de incepere
a contractului numai dupd ce executantul a fEcut dovada constituirii garan{iei de bund execufie.

l3'3 - Achizitorul are dreptul de a retine sume din garanlii de bund execulie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu iqi executd, executd cu intdrziere sau executd
necorespunzdtor obliga{iile asumate prin prezentul contract. Anterior retinerilor din garan}ia de
bund execugie, achizitorul are obligalia de a notifica acest lucru executantului, preciz{nd, toiodatd
obligaliile care nu au fost respectate. in cazul executdrii garanliei de bund execulii, pa{ialsau total,
prestatorul are obligalia de a reintregii garar\ia raportat la restul rdmas de executat

13.4 - Achizitorul se obligd sd restituie garanlia de bund execufie conform art. 42, alin. (4) din HG
nr.39512016.
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13.5 - in cazul creqterii valorii contractului, prestatorul are obliga{ia de a modifica corespunzdtor
garanlia de bund execu(ie a contractului, in termen de maxim 5 zile de la semnarea actuluiadilional.

14. inceperea qi execufia lucrlrilor
14.l - (1) Executantul are obligafia de a incepe lucrdrile in timpul cel mai scurt posibil de la

primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului. Termenul este d,e 2 zile de la emiterea
ordinului de incepere a execuliei.

(2) Executantul trebuie sI notifice achizitorului gi Inspecliei de Stat in Construclii, Lucrdri
Publice, Urbanism qi Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrdrilor.

14-2 - (l) Lucrdrile trebuie s6 se deruleze conform graficului general de execu{ie gi sd fie
terminate la data stabilitd. Datele intermediare, prevdzute in graficele de execu{ie, se considerd date
contractuale.

(2) Executantul va prezenta,la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de
execu{ie de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicd de execu}ie. in cazul in care, dupa opinia
achizitorului, pe parcurs, desfrqurarea lucrdrilor nu concordd cu graficul general de execulie a
lucrdrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezentarn grafic reviiuit, in vederea termin6rii
lucrdrilor la data ptevdzutd, in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre
indatoririle asumate prin contract.

(3) in cazulincare executantul intdrzieinceperea lucrdrilor, terminarea pregatirilor sau dacd nu
igi indeplinegte indatoririle prev[zute la pct. 14.l alin. (2), achizitorul este indieptAtit sd-i fixeze
executantului un termen p6nd la care activitatea sd intre in normal gi s6 il avertiieze cd,,in cazul
neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfEqurarea execu{iei lucrarilor gi de a stabili
conformitatea lor cu specificaliile din anexele la contract. Pdrfile contraciante au obligalia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitateareprezentanlilor lor atestali profesional peritru acest scop,
gi anume responsabilul tehnic cu execulia din partea executantului qi dirigintele daqantier sau, daci
este cazul, altS persoand,fizicd" sau juridic[ atestatd potrivit legii, din parteaachizitorului.

(2) Executantul are obligafia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite qi oriunde igi desfEgoard activitd(ile legate de indeplinirea obligaliilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzutdin documentalia de execu{ie;
verific[rile 9i testdrile materialelor folosite la executia lucrdrilor, precum qi condiliile de trecere a
receptiei provizorii qi a recepliei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obliga(ia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare pentru
verificarea, mdsurarea gi testarea lucrdrilor. Costul probelor gi incercarilor, inclusiu *urrop..u
aferenti acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevlzute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de executant dacd se dovedegte cd materialele nu sunt corespunzdtoare
calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractulu i. in cazcontrar,
achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligafia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fbrd aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de cdte ori astfel de lucrdri, inclusiv
funda(iile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi mdsurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pdrti de lucrare, la dispozifia
achizitorului, qi de a reface aceastd parte sau pdrti de lucrare, dacd este cazul.

(4) In cazul in care se constatd cd lucr6rile sunt de calitate corespunzltoare qi au fost executate
conform documentaliei de execu(ie, atunci cheltuielile privind dezvelirea qi reiacerea vor fi
suportate de cdtre achizitot,iarincaz contrar, de cdtre executant.

15. intirzierea gi sistarea lucrlrilor
15.1 - Incazti in care:
i) volumul sau natura lucrlrilor neprevdzute; sau
ii) condiliile climaterice exceplional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intArziere care nu se datoreazd executantului qi nu a survenit prin

incdlcarea contractului de cdtre acesta
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indreptSfesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execulie a lucrlrilor sau a oric6rei
pdrfi a acestora, atunci, prin consultare, pd4ile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pre{ul contractului.
15.2 - FSrE a prejudicia dreptul executantului prevdzutin clauza 12.2, acestaare dreptul de a sista

lucrdrile sau de a diminua ritmul execu(iei dacd achizitorul nu plStegte in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevdzut la clauza 1 8.2; in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt
achizitorului.

16. Finalizarea lucririlor
16.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizatintr-un

termen stabilit prin graficul de execu(ie, trebuie finalizatin termenul convenit, termen care se
calculeazd de la data inceperii lucrdrilor.

16-2 - (1) La frnalizarea lucrdrilor, executantul are obligafia de a notifica, in scris, achizitorului cd
sunt indeplinite condiliile de recep(ie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de receplie.

(2) Pe baza situafiilor de lucrdri executate confirmate gi a constatdrilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de recep{ie. in cazul in
care se constatd c[ sunt lipsuri sau deficienfe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se gi
termenele pentru remediere qi finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi
deficienfelor, la o noui solicitare aexecutantului, achizitorul va convoca comisia de recep{ie.

16'3 - Comisia de recep(ie are obligalia de a constata stadiul indeplinirii contractului piin
corelarea prevederilor acestuia cu documentafia de execufie qi cu reglement[rile in vigoare. in
funcfie de constatdrile ftcute, achizitorul are dreptul de a aproba ru, d. a respinge reciplia.

16.4 - Recep{ia se poate face qi pentru pd(i ale lucrdrii, distincte din puncf de vedere fizic qi
funclional.

17. Perioada de garan(ie acordati lucrlrilor
17 .l - Perioada de garantie este de 10 luni de la data finalizdrii lucririlor.

- 17.2 - (l) ln perioada de garanfie, executantul are obligalia, in urma dispoziliei date de achizitor,
de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstruclie qi remediere a viciilor qi a altor defecte a
cdror cauzd este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligafia de a executa toate activitatile prevdzute la alin. (l), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoritd:

i) utilizdrii de materiale, de instalalii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

ii) neglijenfei sau neindeplinirii de cdtre executant aoricdreia dintre obligaliile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.

(3) in caztlincare defectiunile nu se datoreazd executantului, lucrdrile fiind executate de cdtre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi pldtit ca lucrdri
suplimentare.

17.3 - in cazul in care executantul nu executd lucrdrile prevdzute la clauza 17.2 alin. (2),
achizitorul este indreptSlit sd angajeze qi sd pldteasc[ alte persoane care sd le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de cdtre achizitoide la executant sau relinute din sumele
cuvenite acestuia.

18. Modalitl(i de plati
l8.l - Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre executant in termenul convenit de la

comunicarea facturii de cdtre acesta, respectiv in termen de maxim 30 zile de la data depunerii ei.
18.2 - Dacd' achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 14 zile d,e la expirarea perioadei

convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a diminua ritmul
execufiei. Executantul poate solicita, justificat, ca penalitdli, o sumd echivalentd cu o cot6
procentualE de O,lYo din plata neefectuatd pe zi de int6rziere. Imediat ce achizitorul iqi onoreazd,
restan{a, executantul va relua executarea lucrdrilor in cel mai scurt timp posibil.

18.3 - Plata facturii finale se va face imediat dupd verifi careagi accepiarea situaliei de platd
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 pldtitd imediat.
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18.4- Contractul nu va fi considerat terminat pdnf, cdnd procesul-verbal de receplie finald nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform contractului.
Recepfia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupl expirarea perioadei de garanfie.
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrSrile executate nu va fi condilionita A.-
eliberarea certificatului de recepfie finald.

19. Ajustarea pre{ului contractului
19'1 - Pentru lucrdrile executate, pldlile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in

propunerea financiarS, anexl la contract.
19.2 - Prelul contractului NU se ajusteazd.
20. Asigurlri
20.1 - (1) Executantul are obliga{ia de a incheia, inainte de inceperea lucrlrilor, o asigurare ce va

cuprinde toate riscurile ce ar putea apdreaprivind lucrdrile executate, utilajele, instalaliile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu gi reprezentan{ii imputernicili sd verifice, sd
testeze sau si recep(ioneze lucrdrile, precum qi daunele sau prejudiciile aduse cdtre terfe persoane
frzice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agen{ie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de c6tre executant din capitolul "cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de aprezenta achizitorului, ori de cdte ori i se va cere, polila sau
polilele de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligalia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, la cirere,
polilele de asigurare qi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensalii platibile
prin lege, in privinta sau ca urnare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu excep(ia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina
achizitorului, a agen{ilor sau a angaja(ilor acestuia.

21. Amendamente
21.1 - Pdrfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apari(iei unor circumstan(e care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la dataincheierii
contractului.

22. Subcontractan{i
22.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractan{ii desemnafi, in aceleagi

condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (1) Executantul are obligafia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele

incheiate cu subcontractantii desemnali.
(2) Lista subcontractanlilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cdt qi contractele incheiate cu

acegtia se constituie in anexe la contract.
22.3 - ( I ) Executantul este pe deplin rlspunzdtor fajd de achizitor de modul in care indeplineqte

contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fa{d de executant de modul in care iqi indeplineqte

partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacdaceqtia nu igi

indeplinesc partea lor din contract.
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului qi va fi
notihcatd achizitorului.

23. For(a majorl
23.1 - Forfa majord este constatatd de o autoritate competentd.
23.2 - Forfa majord exonereazdplt4ile contractante de indeplinirea obliga(iilor asumate prin

prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta ac[ioneazd,.
23.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac{iune a forfei majore, dar ftr6 a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau p6rfilor pdnr la aparilia acesteia.
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23.4 - Partea contractantd care invocd forfa majord are obliga{ia de a notifica celeilalte p64i,
imediat gi in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispoziiie in
vederea limitArii consecin{elor.

23.5 - Dacd forfa majord aclioneazd, sau se estimeazd c[ va ac]iona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pirfi incetarea de plin drept a prezentului contract,
ftrd ca vreuna din parti s6 poatd pretinde celeilalte daune-interese.

24. Solu{ionarea titigiilor
24.1 - Achizitorul qi executantul vor depune toate eforturile pentru arezolvape cale amiabil6,

prin tratative directe, orice nein{elegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leg6turd
cu indeplinirea contractului.

24.2 - Dacd, dup6 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi executantul nu reuqesc sd
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solufi'oneze
fie prin arbitraj la Camera de Comerf gi Industrie a RomAniei, fie de c6tre instan(ele judecdtoregti
din Romdnia.

25. Limba care guverneazd contractul
25.1 - Limba care guvem eazd, contractul este limba rom6nd.
26. Comuniclri
26.1 - (l) Orice comunicare intre p5rfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sI

he transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, c6t gi in momentul

primirii.
26.2 - Comunicirile intre p6(i se pot face qi prin telefon, telegram[, telex, fax sau e-mail, cu

condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
27. Legea aplicabill contractului
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
Parfile au inteles s6 incheie astdzi,

unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
ORA$UL OCNA MURES

prezentul contract in doud exemplare, c6te

Contractant,
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OPERATOR ECO]{OMIC

(denumirea ofertantului, adresa,
codul fiscal, nr. telefon/fax, adres6 e-mail)

FORMULAR DE OFERTA

Cdtre:
Oraqul Ocna Mureg

Str. N. Iorga nr. 27, OcnaMureq, judelul Alba,

l. ExaminAnd documentalia de atribuire, subsemna{ii, reprezentanti ai ofertantului
(denumirea ofertantului) ne oferim ca, in

conformitate cu prevederile qi cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionatd, s6 execut6m:,'LucrIridemarcajrutier'',pentrusumatotal5de.............

la care se adaugd TVA in valoare de ..................... lei (suma in litere qi in cifre), compusd din:
- valoare marcaje longitudinale .................... lei fbrd rvA, respectiv ... ............... lei/mp
- valoare marcaje transversale qi diverse .. lei frrd ivA, respectiv ................... lei/mp
2. Ne angajdm ca, incazul in care oferta noastrd este stabilitd c6qtig6toare, sd incepem executarea
lucr[rilor cdt mai cur6nd posibil dupd primirea ordinului de incepere qi sd fin alizdmlucrdrile in
maxim 30 de zile.

3. Ne angajdm sd men{inem aceastd ofertd valabil6 pentru o duratl de 30 zile, respectiv pdnd la
data de (ziualluna/anul) gi ea va rdm6ne obligatorie pentru noi gi poui. fi acceptatd
oricAnd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am in{eles gi consim}im c6, in cazul in care oferta noastri este stabilitd ca fiind cAqtig[toare, sd
constituim garanfia de buni execulie in conformitate cu prevederile din docum entaliade atribuire
gi op{iunea noastr6.

5. Precizdm cd: (se bifeazdopliunea corespunzdtoare):
l-l depunem ofertl alternativd, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofert6 separat,
marcat in mod clar,, altern ativ d" l " altd, o fertA,,.

l_l nu depunem ofertd alternativd.

6' Pana la incheierea gi semnarea contractului de achizi{ie publicd aceasta ofertd, impreund cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptatd ca fiind
cdgtigdtoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

7' inlelegem cd nu suntefi obligafi s6 accepta(i oferta cu cel mai scazut pre( sau orice ofertl
primitd.

Data

Ofertant lLider de asocialie,

... ... (numele operatorului e conomic)

,... (numele persoanei autorizate qi semndtura)

in calitate de ............. legal autorizat sl,semnez oferta pentru gi in numele

.... (denumirea,/numele operatorului economic)
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