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DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

Obiectul achizitriei: <

Lucrlri la instala{ia termicl a $colii "Lucian Blaga", achizi{ie centrali
termici > (proiectare

Cod CPV

Avizat^
Direclia Juliaica
Jurist N icoaruffruhlfluiai,

J

I

Avizat
Birou
Achizilii publice
$ef
ec. Potinteu Vasile

qi execufie )

- 45232141-2 - Instalalii de incilzire;
- 71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor

Avizat
Birou Urbanism
ing. Olariu Iakab lulian

/q-o
intocmit:

hizilii publice

Cerinfe de proiectare
In cadrul proiectului se vor avea in vedere urmItoarele:
- costuri de realizare minime
- dimensionarea gi calculul instalafiilor
- termen de execufie gi valoarea estimatd pentru lucrarea de executie
- siguranfa in exploatare
Cerinte speciale
- solu[ia sd poatd fi pusd in practicd in cel mai scurt timp
Proiectarea lucrrrilor de executie se elaboreazd in urmdtoarele faze:
- intocmirea documenta{ia pentru oblinerea avizelor
- intocmirea documentafia pentru oblinerea autorizatiei de construire
- intocmirea proiectului tehnic Ai a detaliilor de execu{ie
- intocmirea listelor consumurilor de materiale, manoper5, utilaje qi transport
Documentatia de proiectare a instalatiei de gaz metan, respectiv a instalatiei de inc[lzire termicd
va fi elaboratd respectdnd condiliile legislatiei specifice precum gi de celelalte avize dovedite a fi

^

necesare.

Proiectarea va fi realizatd pentru prezentul obiectiv de investilii de cdtre proiectan{i atesta[i de
cdtre organele competente in acest sens.

Proiectele vor fi predate verificate la toate exigen{ele de cltre verificatori atesta{i.
Proiectantul are obligalia sd intocmeasc6 documentaJiile pentru oblinerea avizelor (lErI costuri
suplimentare pentru beneficiar), si ob(inI in numele beneficiarului gi si anexeze documentelor
proiectate toate avizele qi acordurile necesare pentru realizarea tuturor fazelor de proiectare.
Contravaloarea avizelor se va suporta de cltre beneficiar pebazdde documente justificative.
Termenul de predare pentru proiectele tehnice (proiect instala(ie de utilizare gaze naturale gi proiect
instafalie termici - inclusiv instalalie apa caldd) este de 15 zile de la data s"-na.ii contractului, iar
pentru executia lucrrrilor l5 zile de la primirea ordinului de incepere.
Inceperea lucrlrilor: Se va face dupd recep(ia Proiectelor tehnice gi dupd transmiterea ordinului de
incepere a lucririlor de c[tre beneficiar.
I.UCRARI PROPUSE
- Elaborarea proiectelor necesare realizdrii instalaliei termice (proiect instalatie de utilizare
gaze naturale gi proiect instalalie termicl - inclusiv instalafie apa caldd). Dupd receplia la beneficiar,
toote documentele elaborate devin proprietatea Orasului Ocna Mureg care iSi rezervd dreptul de
utilizare ulterioard o ocesloro, ior executantul nu poote utiliza, transmite sau comunico, in afora
Orasului Ocna Mureg. Proiectele tehnice se vor elabora conform HG 90712016. Acestea ss vor
prezenta atdt pe hdrtie cdt gi pe CD (sau stick) cu proiectul listat (in format pdf gi in format editabil,
plangele in format .d*g)
- Avizarea proiectelor necesare realizdrii instalaliei termice (proiect instalatie de utilizare gaze
naturale gi proiect instalafie termicd - inclusiv instala{ie ap6 caldd).
- Executarea instala(iei de utilizare gaze naturale conform proiect instalafii de utilizare gaze
naturale avizat de cdtre E-oN Gaz Distribufie, Centrul operafional Alba.
- Executarea instala(iei de incilzire gi ap[ cald[ conform proiect instala[ii.
Receptia lucrlrilor conform legislaliei in vigoare.
Executantul are urmltoarele obliga{ii:
- sI asigure utilajele specifice necesare efectu[rii lucrdrilor.
-sd predea beneficiarului dosarul cu proiectul de gaz metan, avizat si aprobat de organismele
specializate
Ofertantul va elabora propunerea tehnicd astfel inc6t aceasta sd respecte in totalitate cerin(ele din
caietul de sarcini.

Ofertantul trebuie sd adopte solulii tehnice, tehnologii, materiale de ultima genera{ie.
Echipamentele vor avea certificate de conformitate.

Ofertantul in calitate de proiectant are obtigalia de a respecta prevederile legale din Legea nr.
10/1995 privind calitatea in construclii, cu modificdrile li completdrile ulterioor", Cop III- "O-btigalii
Si rdspunderi" Secliunea 2 "Obligalii ;i rdspunderi ale proiectanlilor"
Ofertantul in calitate de executant al lucririlor de construclii, are obligayia de o respecto
prevederile legale din Legea nr. l0/1995 privind calitatea in construclii, cu modificdrile ;i
completdrile ulterioare, Cap III- "Obligayii Ei rdspunderi" Secliunea 2 "Obligalii ;i rdspunderi ale
executanlilor"
Perioada de sarantie: 24 luni de la data recepfiei.

Valoare estimatl a achizitiei

-

I 16.000,00 lei 1Er6 TVA

GARANTIA DE PARTICIPARE
Cuantumul garantiei de participare este de: 1.000,00 lei.
Perioada de valabilitate a garan[iei pentru participare este de 30 zile.
Forma de constituire a goranliei de participare care va fi acceptatd:
- scrisoare de garanfie bancard sau
' Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurdri- originalsaz
. Chitanld emisd de caseria autorit6tii contractante
' Ordin de plati - confirmat de banca emitentd - avdnd ca beneficiar Oragul Ocna Mure;, CUI
4563228, cont IBAN RO94TREZ0045006XXX001 3 l9 deschis la Trezoreria Aiud.
Forma de restituire a garanliei de participore:
- ofertantului cAgtigdtor: in cel mult 3 zile lucrdtoare de la data constituirii garantiei de bun6 execulie;
- ofertanJilor necAgtigdtori: dupa semnarea contractului de achizilie publicd, dar nu mai tdrziu de 3 zile
lucrdtoare de la data expirSrii perioadei de valabilitate a ofertei
- restituirea garanfiei de participare se va face in baza cererii depuse in original. de c6tre ofertant. la
sediul autoritltii contractante cu precizarea valorii de restituit, a contului gi bancii societllii, precum qi
a numirului gi denumirii procedurii. Restituirea garan{iei de participare se face in termen de 3 (trei) zile
lucrdtoare de la data indeplinirii condifiilor de restituire men(ionate la alineatele precedente.
Scrisoarea de garan[ie bancard de participare trebuie sd confind urmdtoarele elemente de conformitate:
I ) scrisoarea trebuie prezentatd in ORGINAL;
2) sd facl referire expresd la licitalia organizatd de autoritatea contractantd
3) sE con{ini in clar denumirea autoritdtrii contractante in favoare a cdreia s-a constituit;
4) valoarea garan(iei sd corespundd sumei fixe solicitatd prin documenta{ia de atribuire;
5) sd aibd inscrisd valabilitatea pentru care a fost constituit[ care trebuie sd corespund6 cu cea inscrisa
in documentatie, respectiv 30 de zile de la data deschiderii ofertelor;
6) sd con(ind parafa lizibi16 a bdncii emitente gi / sau semnltura autorizatd;
7) sd fie emisl pentru operatorul economic care a depus oferta.
Neconformitatea fiec[rui criteriu reprezintl motiv de excludere a ofertelor in etapa de deschidere a
ofertelor.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Ofertantul trebuie sI prezinte formularul de ofertd financiarl indicat
reprezinti elementul principal al propunerii financiare.
3

in ANEXA l,

care

Pre(r"rrile prezentate vor include toate cerin{ele din caietul de sarcini, precllm si toate taxelc
legale gi alte cheltuieli gi cornisioane care vor fi angajate de ofertant.
Propunerea financiard va fi exprimata f'erm in LEI, conform formularului.
De asemenea, se vor ataqa ofertei prezentate graficul Gantt de realizare a investitiei,
contractul semnat de operatorul economic (Anexa 2la prezentul Caiet cle sarcini) ;i copie dupa
ccrtificatul de inmatriculare al firmei.

OFERTA FINANCIARA, respectiv Formularul de la ANEXA 1, anexa la formularul cle oferti
precum 9i celelalte documente aritate mai sus se depun la Registratura Primlriei Ocna Mureq
sau pot fi transmise prin e-mail, pe adresa achizitii@primariaocnamures.ro . Copiile dup[
documentele de calificare se transmit semnate qi qtampilate de ofertant, avind men(iunea
"conform cu originalul".

ATENf IE:
1. PENTRTI ELABOII.AREA PROIBCTELOR TEHNICE, OBIECTIVUL UNDE
URMEAZA A FI REALIZATA INVESTITIA PoATE FI VIZITAT (PENTRU EFECTUAREA
NAAS UNATORILOR NECESARE DIMENSIoNARII ExACTE A INSTALATIEI TERMICE)
ZILNIC, iNTNB ORELE 08:OO _ I5:30, CU EXCEPTIA ZILIJI DE VINERI CAND
VTZITAREA SE POATB IIACE iXTRE ORELE 08:OO _ 13:30. oFERTANI.UL ESTE PE
DEPLIN RASPUNZATON T,ENTRU DIMBNSIoNAREA CoRECTA A INSTALATIILoR.

2. LA iN[rocMtREA OFERTEI FINANCIARE sE vA RESpBCTA r.'oRMULARUL
DE LA ANEXA 1.

s. ix cazul TRANSMITERII OFERTEI PRIN E-MAIL, aceasta se consiclerl depusa
doar dupi primirea de citre ofertant a e-mailului de confirmare, e-mail care va contine numirul
de inregistrare a ofertei.

4. ACHIZITIA SE V'A FINALIZA ODATA CU SEMNAREA UNUI CoNTRACT DE
LUCRARI. Oferta cletaliatd se constituie anexl la contractul de lucriri. Din oferta depusl

trebuie sa reiasl clar denumirea ofertantului, adresa, codul fiscal, nr. telefon/fax, adresi e-mail,
numele reprezentantului legal precum qi func(ia acestuia.
5. PRIN DEPUNERE,{/TRANSMITEREA OFERTBI, OFERTANTII DECLARA CA
SUNT DE ACORD CU TOATE CONDITTILE DIN CAIETUL DE SARCINI.
6. LUCRARILE SE VOR EXECUTA, DE REGULA, NUPA FTNALIZAREA
ACTTVTTATTLOR iN SAllr-p DE CLASA.
Data qi ora lirnitd pentru depunerea ofertei: va fi precizati,in anunfurile postate in SEAp rii
pe site-ul ww'w. prima riaocnamu res.ro, sec{iu nea Achizifii publice.
Ofbrtantul trebuie sE ia toate mdsurile astf-el incAt oferta sd fie primitA gi inregistrarA de catrc
autoritatea contractanta pdna la data gi ora limitd pentru depunere, stabititd in anun{ul sau in invitalia c1c
parlicipare. Of-ertele depuse dupd data limita de depunere nu vor fi luate in consiclerare.

GARANTIA DE BUNA EXECUf,IE

:

Modul de constituire a garanfiei de bunl execufie:
Executantul se obligd s5 constituie garanlia de buni execu{ie a contractului in cuantum de l0%
din valoarea contractului. Garan(ia de bunl execufie se constituie prin oricare din modalit6lile
prevdzute la art. 40 din HG 39512016.
Achizitorul se obligi si restituie garanfia de bunl execufie conform art.42 (l) din HG nr.
39512016.

CRITERIUL DE ATRIBAIRE
Criteriul de atribuire este "prelul cel mai scdzttt".

INFORMATII SUPLIMENTARE/CLARIFICARI
Informalii suplimentare qi clarificdri vor putea fi solicitate pe adresa de e-mail
achizitii@primariaocnamures.ro sau la nr. de tel.0733670584 persoani de contact Morar Viorel.
Rlspunsul la solicitirile de clarificlri va fi postat pe site-ul www.primariaocnamures.ro la
secliunea Achizilii publice.

OBSERVATII

- Autoritatea

contractanti iqi rezerya dreptul de a emite certificat constatator privind buna
indeplinire a contractului de lucrdri;
- Autoritatea contractant[ igi rezerva dreptul de a solicita clarificdri in orice fazd a derul[rii
procesului de atribuire a contractului de lucrdri;

ANEXA I
Operator economic

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ........
(denumirea autoriEtii contractante si adresa complet[)

Domnilor,
1. Examin6nd documentafia de atribuire, subsemnafii, reprezentan(i ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantulr-ri), ne oferim ca, in confbrmitate cu prevederile qi cerinlele cuprinse in
documentalia mai sus men{ionat6, sd execut[m Lucriri Ia instalafia termic[ a Scolii "Lucian

Blaga", achizi{ie centrald termici, proiectare si execu{ie - Cod CPV 45232141-2 - Instalalii de
incdlzire; 71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor, pentru suma de
(suma in litere gi in cifre, precum gi moneda ofertei), platibilS dup[ recep{ia serviciilor/lucr6rilor, la
care se adaugi taxa pe valoarea adaugatd in valoare de .............
(suma in litere qi in cifre).
2. Ne angajdm ca, in cazul in care oferta noastr[ este stabilitd cdqtigltoare, s5 prestdm serviciile gi sd
executlm lucririle conform cerinlelor din Caietul de sarcini, ?n termen de
zile.
3. Ne angaj[m si men]inem aceast[ ofertd valabil5 pentru o duratl Oe :O a" ,ite, r.rp.ctiv pAnd la
data de
(ziua/luna/anul), gi ea va rimdne obligatorie pentru noi gi poate fi acceptata oricAnd
inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. PAnd la incheierea gi semnarea contractului de achizilie publicd aceastl ofertd, impreun[ cu
comunicarea transmisl de dumneavoastrd, prin care oferta noastrl este stabilitd c0qtigdtoare, vor
constitui un contract angajantintre noi.
5. Preciz5m c6:
l-l depunem oferta alternativd, ale cdrei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofert[ separat,
marcat in mod clar "alternativd";
l_l nu depunem ofertd alternativi.
(Se bifeazd op(iunea corespunzdtoare.)
6. Am inteles gi consimlim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitl ca fiind cAgtigdtoare, sa
constituim garan(ia de buni execu(ie in conformitate cu prevederile din documentatia d. utribui...
7. Intelegem cd nu sunte{i obligafi sI accepta{i oferta cu cel mai scizut pret sau orice altd ofertd pe
care o pute{i primi.

Data . ..../......1.

numele

..'., (semn6tura), in calitate de............. legalautorizatsd,semnez oferta pentru gi in
...... (denumirea/numele operatonllui economic)

Anexa la formularul de oferti
OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

OFERTA DEFALCATA

Valoare lei

Denumire etapl

firi

TVA

Proiect instalalie de utilizare gaze naturale
Proiect instalalie termicd - inclusiv instala{ie apd cald6

Lucrdri instalalie de utilizare gaze naturale
Lucrdri instalalie termicd - inclusiv instalalie

apd,

caldd

TOTAI,

Ofertant lLider de asocialie,
(nume I e ope ratorului

eco

no mi c)

......... (numele persoanei autorizote Si semndtura)

:::ll::::

ll

i;;;;i;.ff:1,#il:ffffiT1ff";tT"

pen'[ru

si in

nume,e

ANEXA

2

coNTRACT DE LUCnAnt
nr.

2020

data

in temeiul l.egii 9812016 privind achiziliile publice, a HG. nr.39512016 9i a Procesului verbal de
analizd' a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului de achizilie publicd avdnd ca obiect ., Lucriri
f.

la instala{ia termicl a $colii "Lucian Blaga", achizi{ie centrall termicl - proiectare qi execu(ie ,'
inregistrat cu nr.
din ............ s-a incheiat prezentul contract de lucr6ri,
intre
ORA$UL OCNA MURE$ cu sediul in Ocna Mureq, str. N.Iorga, nr.27,jud. Alba, tel.
0258871257,fax.0258871217,e-mail: achizitii@primariaocnamures.ro, nr. inreg. 37ll din
26,08.1993, CUI 4563228, cont: ROg4TREZ deschis la Trezoreria Aiud, reprezentatd de primar jur.
Vinfeler Silviu, in calitate de achizitor
qi

sc

......."....

bancl)

cu sediul in ................., str.
numdr de inmatriculare ........
av0nd funcfia de

........ nr.........,

cod

.............

fiscal

jud.

.., terefon/fax

...... cont (trezorerie,

......... reprezentat prin

in calitate de executant, pe de altd parte.

Defini(ii
2.1 -in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta{i astfer:
2.

a. contract - prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor gi executant - p6(ile contractante, aga cum sunt acestea numite

c. preful contractului - pre(ul

pl[tibil executantului

de

in prezentul contract;

cltre achizitor,Tnbazacontractului, pentru

indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul execut[ lucrarea;
e. fo4a major6 - un eveniment mai presus de controlul p54ilor, care nu se datoreaza greqelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului qi care face imposibild
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente.. rdzboaie,
revolufii, incendii, inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restric(ii apdrute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivE, ci enunfiativS. Nu este considerat forE6 majorl un
eveniment asemenea celor de mai sus care, Idrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din pd4i;
f. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor
include forma de plural qi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintilzile calendaristice, dacd nu se
specificl in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obligd sd execute gi si finalizeze < Lucrlri la instala(ia termicl a
$colii
"Lucian Blaga", achizi{ie centrall termici) - proiectare gi execu(ie> Cod CPV - 4SZ3Zl4l-2
Instalafii de inc6lzire:71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor, in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract, a specificaliilor gi obiectivelor din caietul de sarcini.

8

4.2 - Achizitorul se obligd sd plSteascd executantului prelul de
proiectarea, execufia gi finalizarea Lucrlri de instalare centrali
(qcoala micI, str. N. Iorga) - proiectare qi execufie

.........

5.

lei

1116

TVA, pentru

termicl la $coala "Lucian Blaga',

Preful contractului

5'l - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de c6tre achizitor,
conform graficului de pld1i, este de
...... lei, la care se adaugd TVA ................ lei.
6. Durata contractului
6'l - Durata prezentuluicontract este de 15 zile de la data semndrii contractuluipentru serviciile de
proiectare respectiv, 15 zile incepdnd de Ia data de comunicare a ordinului de incepere a lucrdrilor
pentru executarea lucr[rilor de realizare a instalaliei termice, inclusiv a instalaliei de apd caldd.
6.2. Ptezentul contract inceteazd, sd producl efecte dupd expirarea termenului de 24luni, calculat de
ladata semndrii procesului verbal de recepJie finald.
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garan(iei de bund execufie gi predarea
amplasamentului.
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt: documentalia de atribuire, oferta tehnic[ qi financiar[, graficul
de executie a lucrdrilor qi dovada constituirii garanliei de bund execulie;
9. Protec(ia patrimoniului cultural nafional
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relafiile dintre p[(i, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligalia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane s[ nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevdzute la clauza 9.1, iar imediat dup6
descoperirea gi inainte de indepdrtarea lor, de a ingtiinfa achizitorul despre aceasta descoperire gi de a
indeplini dispoziliile primite de la achizitor privind indepdrtarea acestora. Daci din cauza unor astfel de
dispozilii executantul suferd intdrzieri qi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pir{ile vor
stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuJie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la preful contractului.
9.3 - Achizitorul are obligafia, de indat[ ce a luat la cunogtinfd despre descoperirea obiectelor
prevdzute la clauza 9.1, de a ingtiin[a in acest sens organele de polilie gi comisia monumentelor istorice.
10. Obliga(iile principale ale executantului
l0'l - (l) Executantul are obligalia de a executa gi finaliza lucrdrile, precum qi de a remediaviciile
ascunse, cu atentia gi promptitudinea cuvenitd, in concordanld cu obligaliile asumate prin contract,
inclusiv de a proiecta, in limitele prevdzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obliga(ia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura fo4a de muncd, materialele,
instalafiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte, fie de naturl provizorie, fie definitive, cerute de gi
pentru contract, in mlsura in care necesitatea asiguririi acestora este prevdzutl in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
l0'2 - Executantul are obliga(ia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea execu(iei lucrdrii,
spre aprobare, graficul de pl61i necesar executiei lucrlrilor, in ordinea tehnologicd de execufie.
10.3 - (l) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguran{a
tuturor operatiunilor executate pe gantier, precum qi pentru procedeele de execu{ie utilizate, cu
respectarea prevederilor gi a reglementirilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construc(ii, cu
modifi cdrile ulterioare.

(2) Un exemplar din documentafia predatd de c[tre achizitor executantului va fi
linut de acesta in
consult[rii de c[tre Inspecfia de Stat in Construclii, Lucrdri Publice, Urbanism gi Amenajarea
Teritoriului, precum gi de c[tre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi rlspunzitor pentru proiectul gi caietele de sarcini care nu au fost intocmite
de el' Dacd totuqi contractul prevede explicit ca o parte a lucrdrilor permanente sd fie proiectatl de citre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrrrilor.
(4) Executantul are obligafia de a pune la dispozilia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de mdsurdtori (ataqamentele) qi, dupS caz,in situafiile convenite, desenele,
calculele, verific[rile calculelor gi orice alte documente pe care executantul trebuie sE le intocmeascd
sau care sunt cerute de achizitor.
10.4 - (l) Executantul are obligafia de a respecta gi executa dispozitriile achizitorului in orice
problemd, mentionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considerd cd
dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obieclii, in
scris, fbrd ca obiecliile respective sd il absolve de obligafia de a executa dispozi(iile primite, cu excep]ia
cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
(2)in cazul in care respectareaqi executarea Jispoziliilor prevdzute la alin. (l) determina dificult[1i
in execulie care genereaz6 costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
10.5 - (l) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrf,rilor fal6 de reperele date de
achizitor, precum gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor gi resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilit6lii respective.
(2)in cazul in care, pe put"uisul execuliei lucrdrilor, survine o eroare in pozilia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricdrei p[(i a lucrdrilor, executantul are obliga(ia de a rectifica eroarea constatat[, pe
cheltuiala sa, cu excepfia situaliei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate,
in scris, de cf,tre proiectant. Pentru verificarea trasdrii de cdtre proiectant, executantul are obligafia de a
proteja qi p[stra cu griji toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
10.6 - Pe parcursul execufiei lucrdrilor qi remedierii viciilor ascunse, executantul are obliga{ia:
i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezen\dpe gantier eite
autorizatd gi de a men(ine gantierul (atdt timp cdt acesta este sub controlul siu) gi lucrarile (atdt timp c6t
acestea nu sunt finalizate gi ocupate de c[tre achizitor) in starea de ordine necesar[ evitArii oricdrui
pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura gi de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingr6dire,
alarml 9i pazd, c0nd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achizitor sau de cltre alte
autoritili competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate misurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe qi in afara gantierului gi
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdlilor publice sau altora,
rczultate din poluare, zgomot sau alli factori generafi de metodele sale de lucru.
10.7 - Executantul este responsabil pentru men(inerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor gi instala(iilor care urmeaza a fi puse in oper6, de la data primirii ordinului de incepere
a lucririi pan[ la data semndrii procesului-verbal de recep{ie a lucririi.
10.8 - (l) Pe parcursul execuJiei lucrlrilor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia,
in mlsura permisl de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi cdilor publice sau private care deservesc
proprietSlile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.
(2) Executantul va despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamaJiilor, acfiunilor in justitie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
leglturd cu obliga(ia prevdzutd la alin. (l ), pentru care responsabilitatea revine executantului.
vederea
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10.9 - (l) Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunic[
cu sau sunt pe traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul
propriu sau al oricSruia dintre subcontractanlii sdi; executantul va selecta traseele, va alege gi va folosi
vehiculele, va limita gi repartiza incdrcdturile, in aqa fel incdt traficul suplimentar ce va rezultain mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, de pe qi pe
gantier, sd fie limitat, in mdsura in care este posibil, astfel incdt s5 nu producd deteriordri sau distiugeri
ale drumurilor gi podurilor respective.
(2) ln cazul in care natura lucririlor impune utilizarea de cltre executant a transportului pe api,
atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se in(elege inclusiv
ecluzd,, doc, dig sau orice altd structurd aferentd c6ii navigabile gi prin "vehicul" se inlelege orice
ambarca[iune, iar prevederile respective se vor aplica in consecin{d.
(3) In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunicd cu
sau care se afl6 pe traseul gantierului, datorit[ transportului materialelor, echipamentelor, instalaliilor
sau altora asemenea, executantul are obligalia de a desp[gubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor

privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil qi va pliti
consolidarea, modificarea sau imbundtd(irea, in scopul facilitlrii transportului materialelor,
echipamentelor, instala(iilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunici cu sau
care se afl5 pe traseul gantierului.
10.10 - (l) Pe parcursul execufiei lucrlrii, 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, instalafii, surplus de materiale;
iii) de a aduna gi indepdrta de pe gantier d[rdmdturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a refine pe gantier, p6ni la sfdrgitul perioadei de garan{ie, numai acele
materiale, echipamente, instala{ii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
10.I 1 - Executantul rdspunde, potrivit obligaliilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de l0 ani de la receplia lucrdrii gi, dupl implinirea acestuitermen, pe
toatd durata de existen[d a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectdrii
proiectelor gi detaliilor de execufie aferente execufiei lucrdrii.
10.12 - Executantul se obligd de a desp[gubi achizitorul impotriva oricdror:
i) reclama{ii gi ac[iuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectual6
(brevete, nume, mf,rci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, insialaliile sau utilajele
folosite pentru sau in legiturd cu executia lucrlrilor sau incorporate in acestea; gi
ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur[, aferente,
cu excepfia situaliei in care o astfel de incdlcare rezultddin respectarea proiectului sau caietului de
sarcini intocmit de cdtre achizitor.
11. Obligafiile achizitorului
I l.l - La inceperea lucrdrilor achizitorul are obliga{ia de a obline toate autori zaliile qi avizele
necesare execufiei lucrdrilor.
l1'2 - (1) Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilia executantului, Idrd plat6, dacl nu s-a
convenit altfel, urmitoarele:
a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcinl;
b) suprafefele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizareade gantier;
c) clile de acces rutier qi racordurile de cale ferutd;
d) racordurile pentru utilitdti (apd, gaz, energie, canalizarc etc.), pdnd la limita amplasamentului
gantierului.
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(2) Costurile pentru consumul de utilit6li, precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de m6surat
se suport6 de cltre executant.
I 1.3 - Achizitorul are obligaJia de a ptrne la dispozilia executantului intreaga documenta(ie necesard
pentru execufia lucririlor contractate, IEri platd, in patru exemplare, la termenele stabitite prin graficul
de execu(ie a lucrdrii.
11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinli, c6ilor de
circulalie gi a limitelor terenului pus la dispozilia executantului, precum gi pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.
1 1.5 - Achizitorul are obliga(ia de a examina qi mdsura lucr6rile care devin ascunse in cel mult
5 zile
de la notificarea executantului.
11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oricdror alte informalii
furnizate executantului, precum gi pentru dispoziliile 9i livr6rile sale.
12. Sanc(iuni pentru neindeplinirea culpabill a obliga{iilor
12.l - ln cazul in care, din vina sa exclusivi, executantul nu reuqegte sd-gi indeplineasca obligaliile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptdfit de a deduce din preful contractului, ca
penalit5li, o sumd echivalentd cu o coti procentuald de 0,1o/o din valoarea lucrarii neexecutate din
pre(ul contractului, pentru fiecare zi deintdrziere, pAnI la indeplinirea efectiva a obligaliilor, dar nu mai
mult de 30 de zile calendaristice.
12.2. -Dacd'intdziereaprevdzutd la punctul 12.1. deplqegte 30 de zile calendaristice, Achizitorul are
dreptul, conform liberei sale alegeri, ori de areziliaprezentul contract,lEri interven(iavreunei instanJe,
lErd punere in intdrziere gi fErd vreo altl formalitate, ori de a percepe in continuare penalitdli de g,lyo
pentru fiecare zi de intdrziere, caz in care va comunica Executantului care este termenul limita de
executie a lucririi, dincolo de care, in caz de nefinalizare a obligafiilor asumate de citre Executant,
contractul se reziliazd.
12.3 - in cazul rezilierii contractului pentru motivul prevdzut la punctul 12.2, Executantul pierde
dreptul de a i se restiui suma constituit5 in favoarea Achiiitorului cu titlu de garan{ie de bunl execulie a
contractului, {ErE sd poat6 invoca principiul imbogS{irii ftsd just temei gi, de asemenea, va putea fi
obligat la plata de despdgubiri gi/sau daune interese cltre Achizitor, ca urmare a pagubelor sau briciror
alte neajunsuri provocate in dauna Achizitorului sau a terfilor, de neexecutarea, executarea
necorespunzdtoare sau cu int0rziere a obligaliei asumate prin contract.
12.4 - in cazul in care achizitorul nu onoreaz[ facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obliga{ia de a pldti, ca penalitdtri, o sumd echivalentd cu o cotd
procentual[ de 0, I o/o din plata neefectuatl la termen, pentru fiecare zi de intarziere, pdn6 la indeplinirea
efectiva a obligaliilor.
12.5 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de c[tre una dintre p[4i, in mod
culpabil gi repetat, dd dreptul pd$iilezate de a considera contractul de drept reziliat gi de apretinde
plata de daune-interese.
12.6 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renun[a oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd
adresatd executantului, lErd nicio compensatie, daci acesta din urmd da faliment, cu condilia ca aceastd
renun{are si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la ac(iune sau despdgubire pentru executant. in
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
executatd pdnd la data denun(irii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
13. Garan{ia de buni execu{ie a contractului
l3.l - Executantul se obligd si constituie garanliade bun6 execu(ie a contractului in cuantum de
10% din valoarea contractului. Garantia de bund execufie se constituie prin oricare din modalit[trile
prevdzute la art. 40 din HG 39512016.
Perioada de garanlie de buna execufie a lucrdrii este 24luni calendaristice de la recep]ia lucrdrii.

t2

13.2

- Achizitorul

se

obligl sI elibereze garan[ia pentru participare

qi sd emitd ordinul de incepere a
contractului numai dupd ce executantul a lEcut dovada constituirii garan[iei de bun6 execu(ie.
13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garanfiei de bunl executie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu igi executd, executd cu intdrziere sau executd necorespunzdtor
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei preten(ii asupra garanliei de buna
execu{ie, achizitorul are obliga{ia de a notifica acest lucru executantului, precizdnd totodatd obligaliile
care nu au fost respectate.
I 3.4 - Achizitorul se obligi sI restituie garan{ia de bunl execu(ie conform art. 42 ( I din HG nr.
)
39s12016.
14. inceperea $i execufia lucrlrilor
l4.l -(l)Executantul areobliga{iadeaincepelucririleintimpulcel mai scurtposibil delaprimirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului. Termenul este de 5 zile de la emiterea ordinului de
incepere a execu{iei.
(2) Executantul trebuie sI notifice achizitorului gi Inspec[iei de Stat in Constructii, Lucrari
Publice, Urbanism gi Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrdrilor.
14.2 - (1) Lucrdrile trebuie sd se deruleze conform graficului general de execulie gi sd fie terminate la
data stabilit6. Datele intermediare, prevdzute in graficele de execu(ie, se considerd date contractuale.
(2) Executantulva prezenta,la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de execufie
de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicd de execufie. in cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe
parcurs, desldgurarea lucrdrilor nu concordd cu graficul general de execufie a lucr[rilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termin6rii lucrarilor la data
prevdzutd, in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate
prin contract.
(3) In cazul in care executantul intirzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregdtirilor sau dacd nu igi
indeplineqte indatoririle prevdzute la pct. I I .l alin. (2), achizitorul este indrepta(it sd-i fixeze
executantului un termen pdnd la care activitatea s[ intre in normal gi sd il avertizeze cd, in cazul
neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
14.3 - (l ) Achizitorul are dreptul de a supraveghea des{Egurarea execufiei lucr[rilor qi de a stabili
conformitatea lor cu specifica(iile din anexele la contract. Pa4ile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanfilor lor atestati profesional pentru acesiriop, qi anume
responsabilul tehnic cu execu(ia din partea executantului qi dirigintele de gantier sau, dacl este cazul,
altd persoand fizicd sau juridicl atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncd, in
ateliere, depozite gi oriunde igi desfrgoar[ activit[tile legate de indeplinirea obliga(iilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucr[rilor ascunse.
14.4 - (l) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzutl in documenta{ia de execufie; verificirile gi
testdrile materialelor folosite la execulia lucrdrilor, precum gi condiliile de trecere a recep(iei provizorii
9i a recep(iei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare pentru
verificarea, m6surarea gi testarea lucrdrilor. Costul probelor gi incercErilor, inclusiv ,unop.ru aferenti
acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevdzute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrlri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de executant dac[ se dovedegte ci materialele nu sunt corespunzdtoarecalitativ
sau cE manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.in cazcontrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.
14.5 - (l) Executantul are obligalia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, 1116 aprobarea
achizitorului.
13

(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de cdte ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundaliile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi mdsurate.
(3) Executantul are obligafia de a dezveli orice parte sau p6(i de lucrare, la dispozilia achizitorului,
qi de a.reface aceast[ parte sau p5(i de lucrare, dac6 este cazul.
(4) in cazul in care se constatd cI lucririle sunt de calitate corespunzdtoare pi au fost executate
conform documenta{iei de execu}ie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi refacerea vor fi suportate
de citre achizitor, iarin caz contrar, de citre executant.
15. inlf,rzierea gi sistarea lucrlrilor
15.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucr[rilor neprevIzute; sau
ii) condiJiile climaterice excep(ional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd executantului gi nu a survenit prin inc6lcarea
contractului de c6tre acesta
indreptdtesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execu{ie a lucrlrilor sau a oricdrei p6(i
a acestora, atunci, prin consultare, p5(ile vor stabili:
(l) orice prelungire a duratei de execufie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la preful contractului.
15.2 - Fdrd a prejudicia dreptul executantului prevdzut in clauza 12.2, acestaare dreptul de a sista
lucrdrile sau de a diminua ritmul execufiei dacd achizitorul nu plategte in termen de 2&de zile de la
expirarea termenului prcvdzut la clauza I 8.2; in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt achizitorului.
16. Finalizarea lucririlor
l6.l - Ansamblul lucririlor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizat intr-un
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se
calculeazd de la data inceperii lucririlor.
16.2 - (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligalia de a notifica, in scris, achizitorului ca
sunt indeplinite condiliile de receplie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de recep[ie.
(2) Pe baza situatriilor de lucrdri executate confirmate gi a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in care se
constati cd sunt lipsuri sau deficienJe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se gi termenele
pentru remediere 9i finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi deficien(eloi, la o nou[
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receplie
16.3 - Comisia de recep{ie are obliga(ia de a constata stadiulindepliniriicontractuluiprin corelarea
prevederilor acestuia cu documenta{ia de execufie gi cu reglementdrile in vigoare. in funclie de
constatlrile lIcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
16.4 - Recepfia se poate face gi pentru p6(i ale lucrdrii, distincte din punci de vedere fizic
Ai
funclional.
17. Perioada de garan(ie acordatd lucrlrilor
l7.l - Perioada de garanfie este de 24 luni si decurge de la data recepfiei la terminarea lucr6rilor gi
pdn[ la recepfia final[.
17.2 - (l) In perioada de garan{ie, executantul are obligafia, in urma dispozi(iei date de achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie gi remediere a viciilor gi a altor defecte a clror
cauzd, este nerespectarea c lauze I or contractual e.
(2) Executantul are obligalia de a executa toate activitdtile prev6zute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoriti:
i) utilizlrii de materiale, de instala(ii sau a unei manopere neconforrne cu prevederile contractului;
sau

ii) unui viciu
lucrdrilor; sau

de concep(ie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
1.4

pd(i

a

iii) neglijen{ei

sau neindeplinirii de

cltre executant

a oric[reia dintre obligaliile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defecliunile nu se datoreazd executantului, lucrlrile fiind executate de cf,tre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi pldtit ca lucrdri

suplimentare.

l7'3 - In cazulin care executantul nu executi lucrlrileprev6zute laclauza16.2alin. (2), achizitorul
este indreptdfit sd angajeze gi si pl[teascd alte persoane care s[ le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrdri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau re(inute din sumele cuvenite acestuia.
18.

Modalitl(i de platl

l8.l - Achizitorul are obligafia de a efectua plata citre executant in termenul convenit de la emiterea
facturii de citre acesta, respectiv in termen de 28 zile de la data depunerii ei, gi numai in perioada 2431 a lunii.
18.2 - Dacd' achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a diminua ritmul executiei qi de a
beneficia de reactualizarea sumei de platd la nivelul corespunzdtor zilei de efectuare a plalii. Imediat ce
achizitorul igi onoreazd restanfa, executantul va relua executarea lucrlrilor in cel mai sturt timp posibil.
18.3 - (1) Pl6lile pa(iale trebuie sd fie ftcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrdrilor executate conform contractului qi in cel mai scurt timp posibil. Lucrlrile executate trebuie sd
fie dovedite ca atare printr-o situalie de lucrdri provizorii, intocmitd astfel inc6t sd asigure o rapidd qi
sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrdri provizorii achizitorul va putea face sc[z6minte pentru
servicii licute executantului gi convenite cu acesta. Alte scizf,minte nu se pot face decdt in cazurile in
care ele sunt prev6zute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situa{iile de plat[ provizorii se confirmd in termenul stabilit de 14 zile de la depunerea lor.
18.4 - Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situaliei de platd
definitive de citre achizitor. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar, in special, datorit6
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt ?n litigiu va fi pldtita imediat.
l8'5 - Contractul nu va fi considerat terminat pdnd c0nd procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de recep(ie, care confirmd cd lucrf,rile au fost executate conform contractului.
Recepfia final5 va fi efectuatd conform prevederilor legale, dup6 expirarea perioadei de garanlie. plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de eliberarea
certificatului de recepfie finalf,.
19. Ajustarea prefului contractului
l9.l - Pentru lucrdrile executate, pl6tile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiar6, anexd la contract.
19.2 - Pre{ul contractuluiNU se ajusteazd.
20. Asigurlri
20.1 - (1) Executantul are obligafia de a incheia, inainte de inceperea lucrdrilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrlrile executate, utilajele, instalaliiie de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu qi reprezentan(ii imputemicili sd verifice, s6
testeze sau sd recep(ioneze lucrdrile, precum gi daunele sau prejudiciile aduse citre terfe persoane fizice

juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agen(ie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de c[tre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte,'.
(3) Executantul are obligafia de a prezenta achizitorului, ori de cdte ori i se va cere, polila sau
polilele de asigurare 9i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligafia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asigurlri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, la cerere, polilele
de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
sau
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20.2 - Achizitorul nu va

fi responsabilpentru niciun felde

daune-interese, compensatii pldtibile prin

lege, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor iau aliei persoane
angajate de executant, cu exceplia unui accident sau prejudiciu rezult6nd din vina achizitoiului, a
agentilor sau a angaja(ilor acestuia.

21. Amendamente
2l.l - P6(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazd,
interesele comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi prevdzute la dataincheierii

contractului.
22. Subcontractanfi
22.1 - Executantul are obligafia de a incheia contracte cu subcontractanfii desemna(i, in aceleagi
condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (l ) Executantul are obliga{ia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractan(ii desemnali.
(2) Lista subcontractanfilor, cu datele de recunoaqtere ale acestora, cdt gi contractele incheiate cu
acegtia se constituie in anexe la contract.
22.3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzltor fafd de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fatl de executant de modul in care igi indeplinegte
partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dac6 aceqtia nu igi
indeplinesc partea lor din contract.
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu qi-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preful contractului gi va fi notificatl
achizitorului.
23. For(a majorl
23.1 - Fo(a majord este constatatd de o autoritate competenti.
23.2 - Fo(a majord exonereazd p6(ile contractante de indeplinirea obliga(iilor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta actioneazd.
23.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatl in perioada de acfiune a fo4ei majore, d,ar fdrd, a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p64ilor p6nd la aparilia acesteia.
23.4 - Partea contractantd care invocd fo4a majord are obliga{ia de a notifica celeilalte pd4i, imediat
qi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ?i stau la dispozilie in vederea
limitArii
consecinfelor.
23.5 - DacI forfa major5 aclioneazd sau se estimeazd cI va acfiona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s[ notifice celeilalte p54i incetarea de plin drept a prezentului contract,
fErd ca vreuna din p5(i s[ poat6 pretinde celeilalte daune-interese.
24. Solu(ionarea litigiilor
24.1 - Achizitorul gi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolvape cale amiabild, prin
tratative directe, orice nein[elegere sau disputS care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leglturd cu
indeplinirea contractu lui.
24.2 - Dacd, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi executantul nu reuqesc sd
rezolve in mod amiabil o divergen[[ contractual5, fiecare poate solicita ca disputa sI se solu[ioneze fie
prin arbitraj la Camera de Come( gi Industrie a Romdniei, fie de cdtre instanlele judec[tor.qii din
Romdnia, judetulAlba.
25. Limba care guverneazd contractul
25.1 - Limba care guverneazd contractul este limba rom6nd.
26. Comuniciri
1.6

26.1 -

(l)

Orice comunicare intre plrfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sE fie
in scris.
(2) orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii, c6t gi in momentul
primirii.
26.2 - Comunicirile intre p6(i se pot face giprin telefon, telegraml, telex, fax sau e-mail, cu condilia
confirmlrii in scris a primirii comunicdrii.
27 . Legea aplicabill contractului
27 .l - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
Pd(ile au infeles sd incheie ast6zi,
prezentul contract in doud exemplare, c6te
transmisS

unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, ORA$UL OCNA MUREg prin

PRIMAR
vin(eler silviu

BIROU URBANISM
Olariu Iakab Iulian

DIRECTIA ECONOMICA, DIRECTIA JURIDICA
ec. onac Aida
jur. Nicoari Florin

AVIZAT CFP,
ec. Oltean Ana

EXECUTANT,...

$EF BIROU ACHIZITII,
ec. Potinteu Vasile

........., prin
administrator
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