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1. Partile contractunte

Intre,

SPITALUL DE PSIHIATRIE "EFTIMIE DIAMANDESCU"BALACEANCA" cu sediul in Comuna
Cernica - Balaceanca, Sos. Garii nr.56, Judetul Ilfov, telefon: 0372.137.501, fax: 0372.137.550, Cod
frscal4364519,avandcont IBANROllTREZ24F665050200200XdeschislaTrezoreriaIlfov, reprezentat
de Managerul unitatii - Iolanda Maria Dumitrescu in calitate de Achizitor, pe o pafte

S.R.L., cu sediul in .... telefrrn
inregistratd la

avAnd contul nr.
Registrul Comerfului cu ff. J...1........1. cod fiscal RO

rcprezer*atd prin ...... in calitate de executant, pe de altd parte.

2. Definitii
2.1. - Inprezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza corftractului, pentru

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
e. forta majon - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei

acestora, care nu putea fr prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urlnare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este consideratforta majora un eveniment asemenea
celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrern de costisitoare executarea
obligatiilor uneia din parli;

f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
g. utilizator- persoana frzica sau juridica carc utilizeazalucrarile cuprinse in prezentul contract.
h. garantia de participare: suma de bani care se constituie de citre ofertant in scopul de a proteja

autoritatea contractantdfa\d de riscul unui eventual comportament necorespunzdtor al acestuia pe intreaga
perioadd derulati pdnd la incheierea contractului de achizilie publicd.

i. ganntia de bund execulie: suma de bani care se constituie de cdtre contractant in scopul asigurd:rii
autoritdtrii contractante de indeplinirea cantitativd", calitativd qi in perioada convenitd a contractului.

i. garan\ia acordatd,lucrdrilor : perioada de timp cuprinsd intre data recep{iei la terminarea lucrdrilor qi
datarecepliei finale

k. perioadd de notificare a defecliunilor inseamnd perioada de timp cuprinsd intre momentul identificdrii
defecfiunii gi momentul transmiterii cdtre executant a notificdrii privind defectiunile apdrute la lucrdri in

.... deschis la Trezoreria



intervalul de timp cuprins intre data receptiei la terminarea lucrdrilor qi recep{ia frnald,,la expirarea
perioadei de garan{ie acordatd lucdrilor.

3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural qi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzdnctqi genul feminin
gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi"sau oozile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd
in mod diferit.
3.3. - Clauzele qi expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

4, Obiectul principal al contrsctului
4.1. - Executantul se obligd sd execute, sd,ftnalizeze qi sI remedieze orice defecte ale "Lucrarilor de
reparatii curente interioare/exterioare si igienizare la obiectivul: ,,Corp cladire compartiment administrativ
si lucrari de reparatii curente si igienizare la instalatia de canalizare din subsolul sectiei IV - Spitalul de
Psihiatrie,,Eft imie Diamandescu" Balaceanca.

" cod CPV 45453000 -7 "Lucrai de reparatii generale si renovare" in conformitate cu obligatiile asumate
prin prezentul contract.
4.2.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia si finalizarea lucrarilor
ce fac obiectul prezentului contract.

Cluuze obligatorii

5. Pretul contractulai
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, plStibil executantului de cdtre achizitor, conform
graficului de plati, este de .... lei fara TVA. Piata taxei pe valoare adaugatase va face la cota
TVA prevazuta de legislatia in vigoare la data facturarii.

6. Duruta contructului
6.1. - Contractul de lucrdri intrd in vigoare la data semndrii de cdtre p5rfi qi iqi produce efectele pAnd la
incheierea procesului verbal de recep{ie finali a lucr6rilor contractate qi eliberarea garanliei bancare de
bund execulie.
6.2.- Termenul de executie al lucrarilor este de maxim 45 zile, incepand de la data intrarii in vigoare a
contractului, conform art.7.l. din prezentul contract.

7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului incepe dupd constituirea
amplasamentului de catre achizitordar nu mai tarziu de data

8. Doc umentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:

a) pr opuner e a tehnicd qi propuner e a financiar d ;
b) garanlia de bund execulie.

garar\iei de bund execulie si predarea

9. Oblieatiile principale ale executantului
9.1. - Executantul se obligd sd execute, sd" frnalizeze gi sd intrelind "Lucrari de reparatii curenle
interioare/exterioare si igienizare la obiectivul: ,,Corp cladire compartiment administrativ si lucrari de



reparatii curente si igienizare la instalatia de canalizare din subsolul sectiei IV - Spitalul de Psihiatrie

,,Eftimie Diamandescu" Balaceanca.

" cod CPV 45453000 -7 "Lucrari de reparatii generale si renovare" conform termenelor prevazute la clauza
6.1. si 6.2 din contract.
9,2, - 0) Executantul are obligaliade aexecuta gi finaliza lucrdrile, precum qi de a remedia viciile ascunse,
cu atentia gi promptitudinea cuvenitS, in concordanld cu obligaJiile asumate prin contract"

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigurafo\a de muncd, materialele,
instalaliile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturdprovizorie,fie definitive cerute de qi penl;ru
contract, in rndsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.
9.3. - Executantul are obligaliade aprezenta achizitorului, inainte de inceperea execuliei lucrdrii, spre
aprobare, graficul de lucrari necesar execu{iei lucrdrilor, in ordinea tehnologicd de execu{ie.
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea qi siguran{a tuturor
operaliunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de execufie utilizate, cu respectarea
prevederilor qi a reglementdrilor legii privind calitateain constructii.

(2) Executantul nu va fi rdspunzdtor pentru proiectul qi caietele de sarcini care nu au fost intocmite
de el. Executantul are insa obligatia de a notifica in termen de maxim 2 ore achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in Documentatia tehnicd de execulie, pe durrrta
indeplinirii contractului.
9.5. - (1) Executantul are obligatia de a respecta qi executa dispoziliile achizitorului in orice problemd,
men(ionatd 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 obiec{ii, ?n scris, frrd" ca
obiectiile respective sd il absolve de obligalia de a executa dispozitiile primite, cu exceplia cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazulin care respectarea gi executarea dispoziliilor prevdzute la alin.(l) determind dificult6{i
in executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
9.6. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fald de reperele date de achizit<tr,
precum qi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor qi resurselor umane necesare
indeplinirii responsabilitdlii respective.

(2) In cazulin care, pe parcursul executiei lucrdrilor, survine o eroare inpozi\ia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricdrei pdrfi a lucrdrilor, executantul are obliga{ia de a rectifica eroarea constatatd, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situaliei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate,in
scris, de cdtre proiectant. Pentru verificarea trasdrii de cdtre proiectant, executantul are obliga{ia de a proteja
gi pdstra cu grijd toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
9,7. - Pe parcursul executiei lucrdrilor qi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia:

i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenld pe qantier este
avtorizatd" qi de a menline gantierul (atdt timp c6t acesta este sub controlul sdu) qi lucrdrile (atAt timp cdt
acestea nu sunt frnalizate qi ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii oricdrui pericol
pentru respectivele persoane;

ii) de a procura gi de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecfiie,
ingrddire, alarmd, qi pazd, cdnd qi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achiz,itor sau de cdtre
alte autoritdli competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate mdsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe qi in afara qantierului qi
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau alli factori generali de metodele sale de lucru.
9.8. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucr[rilor, materialelor, echipamentelor
qi instalaJiilor care urmeazd a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a lucrdrii pdndla
data semndrii procesului-verbal de receptie a lucrdrii.



9.9. - (1) Pe parcursul execufiei lucrSrilor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
mAsura permisd 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

proprietS{ile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor, actiunilor in justi{ie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legdtur6
cu obliga{ia prevdzut[,la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.10. - (1) Executantul are obligalia de a vtilizain mod rezonabil caile publice ce comunicd cu sau sunt pe
traseul gantierului qi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre traficul propriu sau al
oricdruia dintre subcontractanlii sdi; executantul va selecta traseele, va alege gi va folosi vehiculele, va
limita qirepafiiza incdrcdturile, in aqa fel inc6t traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil dlin
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe qi pe qantier, sd fie limitat,
in mdsura in care este posibil, astfel incdt sd nu producd deteriordri sau distrugeri ale incaperilor respective.

(2) in cazul in care se produc deteriordrisau distrugeri ale oricdrui drum care comunicd cu sau care
se afld pe traseul gantierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalaJiilor sau altora
asemenea, executantul are obligalia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclama{iilor privind
avarietea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excep{ia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil qi va pl5ti
consolidarea, modificarea sau imbundtdtirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri care comunicd cu sau care se afld oe
traseul qantierului.
9.11. - (1) Pe parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligalia:

i) de a evita, pe cdt posibil, acumularea de obstacole inutile pe qantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna gi indepdrta de pe qantier ddrdmdturile, molozul sau lucririle provizorii de oriae
fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe qantier, pdnd la sfdrgitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
9.12. - Executantul rdspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale construcliei, ivite
intr-un interval de 2 ani de la receptia lucrdrii precum si dupa implinirea acestui termen, pe toatd durata rie
existen{d a construc}iei, pentru viciile structurii de rezistenta rczultate din nerespectarea normelor r1e

proiectare gi de executie in vigoare la data realizdrii ei, conform afi.. 29 din Legea nr. 7011995 privind
cahtateain construcfii, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
9.13. - Executantul se obligd sd despdgubeasci achizitorul impotriva oricdror:

i) reclama{ii qi actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele,
instalaJiile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu execulia lucrdrilor sau incorporate in
acestea; gi

ii) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceptia situatiei ?n care
o astfel de incdlcare rczultd, din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cdtre
achizitor.

9,1,4. - La ftnalizarea lucrdrilor, executantul are obliga{ia de a notifica, in scris, achizitorului cd sunt
indeplinite condiliile de receplie a lucrarilor solicitAnd acestuia convocarea comisiei de receptie.
Achizitorul arela dispozitie 7 zile pentru organizarcareceptiei la terminarea lucrarilor, acestea curgand de
la data inregistrarii notificarii la sediul autoritatii contractante

La sfdrqitul executiei lucrdrii se vor prezerrta achizitorului :

a) Factura fiscald;



b) Situalii de lucrdri;
c) Procese verbale de recep{ie;
d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;

9.15. - Executantul va numi un responsabil care va rdspunde pentru securitatea qi prevenirea accidenteLor
pe qantier. Aceastd persoand trebuie sd fie calificatd pentru o astfel de rdspundere qi sd aibd autoritatea de
a emite dispozitii gi de a lua mdsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
9.16. - Pe parcursul execuliei lucrdrilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitdrii rdspunderii gi autoritdJii sale.

9.17. - Executantul poartd intreaga rdspundere in cazul producerii accidentelor de muncd, evenimentelor gi

incidentelor periculoase, imbolndvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalalii etc.) procedee tehnologicefiilizate sau, de cbtre lucrdtorii sdi qi cei apar"finAnd societdlilor
care desfbqoard activitdli pentru acesta (subcontractan{i), in conformitate cu prevederile Legii securitAtii qi
sdndtdlii in munc6 m.31912006 gi a Normelor metodologice de aplicare a Legii m.31912006 aprobate pr:in
H.G.*, 142512006, precum qi orice modificare legislativd apdrtttd,pe timpul desftqurdrii contractului.
9.18. - In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfbquratb de executant, acesta va comunica gi cerceta accidentul de muncd, evenimentul, conform
prevederilor legale pe care il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munc6.
9.18. - Executantul va pdstra un registru qi va intocmi rapoarte privind sdndtatea, securitatea qi facilitdlile
sociale ale persoanelor, conform cerinlelor persoanei avtorizate de achizitor.
9.20. - Achizitorul va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor angalali.
9.21. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune -interese, compensalii pldtibile prin lege,
in privinla sau ca urrnare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant sau subcontractant, cu exceplia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau
a angaj alilor acestuia.
9.22. -(l) Graficul de executie reprezintaparte integranta din contractul incheiat si are caracter obligatoriu
pe toata perioada de derulare a contractului.
9,23. -0) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarca
achizitorului.

(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusriv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului,
si de a reface aceasta pafte sau parti de lucrare, daca este cazul, pe cheltuiala acestuia.
9.24. - In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse faru a fi in prealabil verificate de
catre achizitorldirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant
pe cheltuiala acestuia impreuna cu lucrarile necorespunzatoarc din punct de vedere calitativ.

10. Oblieatiile achizitorului
10.1. - Achizitorul are obligatia de apune la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de orice
sarcina.
10.2. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
fumizate executantului, precum si pentru dispozitiile sale.
Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de
eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la
achizitor in conformitate cu prevederile HGR nr. 2812008.
10.3. -(1) Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilia executantului, fbrd platd, dacd nu s-a convenit
altfel, urmdtoarele:

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcin6;
b) suprafe{ele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizareade qantier;



c) racordurile pentru utilitdti (Wd, gaz, energie, canalizarc etc.), pAnd la limita amplasamentului
qantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdli, precum qi cel al contoarelor sau al altor aparute de
mdsurat se suport[ de cdtre achizitor iar executantul este obligat sa nu factureze costuri de utilitati.
10.4. - Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile rcalizate de executant si de a le confirma prin
acceptarea situatiilor de lucrari prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ
devizului de lucrari. Termenul de verificare este de maxim 2 zile lucratoare de la primirea situatiilor de
lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrala a
documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari.
Termenul de acceptare/respingere este de24 de ore de la completarea documentelor solicitate.
10.5. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art. 18 din contract.
10.6. - Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia
finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor.

ll.Protectia patrimoniului cultural national
11.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relaliile dintre pdr\i, ca fiind proprietal;ea
absolutd a achizitorului.
11.2. - Executantul are obligalia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte
persoane sa nu indepdrteze sau s5 deterioreze obiectele prevdzute la clauza l1rl, iar imediat dupd
descoperirea gi inainte de indepdrtarea lor, de a ingtiinla achizitorul despre aceastd descoperire qi de a
indeplini dispoziliile primite de Ia achizitor privind indepdrtarea acestora. Dacd din cauza unor astfel de
dispozilii, executantul suferd intdrzieri gi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pdr"file vor
stabili:
a)orice prelungire a duratei de execuJie la care executantul are dreptul;
b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la prelul contractului.
11.3. - Achizitorul are obliga{ia, de indatd ce a luat la cunoqtintd despre descoperirea obiectelor prev[zute
la clatza 1 1.1, de a ingtiin{a in acest sens organele de polilie qi Comisia Monumentelor Istorice.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. - (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 7%o din pretul fara TVA al
acestuia.

(2) Executantul se obliga sa deschida un cont la dispozitia achizitorului, in conformitate cu
legislatia in vigoare, in care va depune gararrtia de buna executie.

(3) Suma prevaztttala art. 12.L(2) din prezentul contract se va depune in contul mentionat in oel
mult 3 zile lucratoare de la data semnarii contracului de catre ambele parti.
12.2. - Achizitorul se obligd sd emitd ordinul de tncepere a contractului numai dupd ce executantul aJdc:ut
dovada constituirii garan[iei de bund execulie.
12.3. - Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:

c 70%o din valoarea garcntiei aferenta lucrarilor de executie in termen de 14 zile dela dataincheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dacanu a ridicat panalaacesta data pretentii
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

o 30Yo din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie frnala, in termen <Ie 14 zile de la
incheierea acestuia.

12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat,dacaexecutantul nu isi executa, executa cuintaruiere sau executanecorespunzator obligatiile asumate



prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are
obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizandtotodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.5. - Gararftia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

13. Inceperea si executia lucrarilor
13.1. - 1) Executantul are obligatia de a incepe executarea contractului prin intocmirea documentatiei
prevazute de HGR m. 2812008 si apoi lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinul de
incepere a lucrarilor care este asimilat avizarii favorabile a documentatiei, din partea achizitorului, termen
ce nu va depasi 3 zile calendaristice.
13.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform documentatieiprevazute de HGR m.2812008 si avizate
de achizitor si cu respectatea graficelor de executie.
13.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu devizul oferta. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte,
identitatea reprezentarrtilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu
executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana frzica sau
juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muno4
in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verifi carea lucrarilor ascunse.
13.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitate, verificarile materialelor folosite la executia lucrarilor,
precum si conditiile de receptie a lucrarilor regasinduse in documentatialucrarilor;

(2) Executantul garanteazd cd materialele, furniturile qi echipamentele utilizate sunt noi, de primd
calitate, standardizate gi uqor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile qi
echipamentele folosite trebuie sd fie conforme cu specifica{iile tehnice qi reglementdrile gi normele
europene precum qi cu dispozi\iile din documentele contractului.
13.5. - Incazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datorcaza executantului si nu a survenit prin incalcarea

contractului de catre acesta indreptatesc executantul de a solicita in scris prelungirea termenului de executie
a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) eventualele cheltuieli suplimentare, care se vor adauga la pretul contractului.

14. Penalitati, daune -interese
14.1. -Incazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate
prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o sunna
echivalenta cu o cota procentual a de 0 .04Yo pe zi intarziere din pretul contractulu i fara TVA, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
14.2.- Achizitorul aplica penalitati executantului si in cazulincare acesta depaseste termenul stabilit pentru
frnalizarea lucrarii respective cu mai mult de 5 zile sau depaseste cele 3 zile stabilite pentru inceperea
lucrarilor, cu exceptia situatiilor mentionate Ia aft.I3.l.
14"3, - ln cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
prevazute la clauza 18.1., atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota
procentuala de 0,04o/o pe zi intarziere din plata neefectuata, precum si in cazul nerespectarii de catre
achizitor a prevederilor art. 12.3, privind restituirea garantiei de buna executie a contractului.

L5.Rezilierea contractului



15.1. * Neexecutarea de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul partiilezate de a
cere rezilierea contractului de lucrari si de apretinde platade daune interese.
15.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nici o compensatie, daca executantul da faliment, sau daca asocierea inceteaza cu
conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
achizitot.In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoarcpentru partea din
contract executata panala data denuntarii unilaterale a contractului.
15.3. -Partile au convenit de comun acord caprezentul contract poate sainceteze de plin drept, in temeiul
unui pact comisoriu de gradul IY , farapunerea inintarziere a executantului, sau fara altafbrmalitate si ftra
interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) Daca executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente necesare
executarii obli gatiilor contractual e, pr ev azate in o ferta;
b) Cumularea de catre executant a penalitatilor panala o suma echivalenta % din suma reprezentand
garantia de buna executie totala a prezentului contract;
c) Cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
d) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre
cealaltapafte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la reziliereaprezettului contract.
15.4. - (a)lncazul in care eventualele termene intermediare de executie asumate in grafic nu sunt respectate,
contractul va fi considerat reziliat de drept dupa expirarea perioadei de maxim 10% din durata totala de
executie, fara necesitatea unei alte formalitAf $i fbrd interven{ia vreunei autoritdti sau instan{e de judecatd.
Executantul este considerat de drept pus in rntarziere, fara alta notificare. Prezenta clauzr.anu va produce
efecte in caz de forta maiora.

@)tn termen de 3 zile lucratoare dupd momentul rezilierii, Achizitorul va cerlifica carftitatea
lucrarilor executate prestate, de la data intermediara stabilita in graficul de executie pana la momenriul
tezilieii, acestea intrand in mod gratuit in proprietateapivata a autoritatii contractante, exceptie facand
situatia in care neexecutarea se datoreazafortei majore.

(c)In cazul platilor partiale, acestea se vor realiza doar pentru lucrarile executate cu respectarea
termenelor intermediare asumate prin graficul de executie, in caz contrar aplicandu-se prevederile literelor
asib.
15.5. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scaclente intre partile
contractante.

L6. Incetarea contractului
16.l.Prezentulcontractinceteazadeplindrept, faruamaifinecesarainterventiauneiinstantejudecatoresti(
sau tribunal arbitral) :

- prin ajungere la termen;
- in cazul in care una dintre parti este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata
procedura de lichidare inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
- respectiv, daca executantul incalcaprevederile clauzei 22 dinprezentul contract.
16.2 - contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen sau incetarea asocierii (daca este cazul).
16.3. - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
parti, cu cel putin 5 zile inainte de data Iacwe incetarea urmeazasa-si produca efectele.
16.4. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspundere a partii care in mod culpab il a cauzat incetarea
contractului.
16.5.- Lucrarile vor fi considerate finalizateladataaprobarii receptiei de catre achizitor.

17. Perioada de garantie acordata lucrarilor



17.1, - Perioada de garantie a lucrarilor executate inbaza prezentului contract va fi de minim 24 de luni
si incepe la data incheierii de catre achizitor a procesului verbal de receptie fara obiectiuni la terminarea
lucrarilor executate.
17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date cle achizitor, d<> a
executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este neresp ectarea clauzelor
contractuale.

Perioada de remediere a defectelor curge de la data data luarii la cunostinta, potrivit termenului
stabilit de achizitor in functie de natura lucrarilor necesar a fi executate, dar nu mai putin de 3 zile.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, incazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectareaunei partialucrarilor;

sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite

care ii revin in baza contractului.
(3) In cazulincare defectiunile nu se datoreazaexecutantului, lucrarile fiind executate de catre acesta

conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
17.3. - ln cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17 .2 alin. (I), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucriri
vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata
18.1. - Achizitorul va efectua platacdtre executant in perioada 24 - 31 a lunii, pentru facturile emise pana
in data de20 a lunii respective. Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre executant pebazafaciurii,
insotita de procesul verbal de receptie acceptatfara obiectiuni de achizitor;

Situatiile de lucrari care nu sunt insotite de documentele mentionate mai sus, nu vor fi confirmate
si decontate de catre beneficiar.
18.2, - Plata facturii finale se va face inbazafacturii, insotita de Situatia de plata si de procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarii respective, incheiata fara obiectiuni de ca,r:e achizitor.
18.3. - Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie
pentru lucrarea respectiva.

19. Aiustarea pretului contractului
19.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele calculate inbaza
preturilor prevazute in propunerea financiara, anexala contract.
19.2. - Prefurile din oferta nu se ajusteaza si raman fixe pe toata perioada desfasurarii contractului.

20. Asisurari
20.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprin6e
toate riscurile ce ar putea aparca privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele,
materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa. testeze sau sa
receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catreterte persoane frzice saujuridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarcaprimelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va solicita,
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente(actualizate).

polita siru

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractartii au incheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei.



20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor saualtei persoane angajxe]e
executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rczultand din vina achizitorului, a agentilor sau a
angajatilor acestuia.

21. Amendamente
21,1,' Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificare aclauze.lor
contractului, prin act aditional, cu acordul partilor.
21.2. - Actele aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari suplimentare ori aditionale, nu vor putea depasi
maxim 20 % dinvaloarea contractului.

22.Subcontractanti
22.1. - Executantul nu are dreptul de a subcontracta parti din contract sau de a incheia contracte cu
subcontractan{ii pe toata perioada de derulare a contractului de executie si pana lafinalizarea lucrarilor.
22.2. - Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul si
pentru calitatea lucrarilor executate.

23. Cesiunea
23.1. - Executantului ii este permisa doar cesiunea crean{elor ndscute din acest contract, restul obligatiilor
rdm6n6nd in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate in prezentul contract..
23.2 - Executantul poate cesiona dreptul sdu de a incasa contravaloarea lucrarilor executate, in condiliile
prevdzute de dispoziliile legislatiei in vigoare la data semnarii prezentului contract.
23.3. - Solicitdrile de platd cdtre terfi pot fi onorate numai dupd operarea unei cesiuni in conditiil e23.2.

24.Fortamaiora
24,1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
24.2, - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezenl.ul
contract, pe toataperioada in care aceasta actioneaza.
24.3, - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar faraa prejudic;ia
drepturile ce li se cuveneau partilor panala apaitiaacesteia.
24.4. -Partea contractantacare invoca forla majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
24.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeazaca va actiona o perioadamaimare de 15 zile,fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept aprezentului contract, fara cavreuna
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litieiilor
25.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru arezolvape cale amiabila,prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
25.2. -Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve
in mod amiabil o divergenta contractuala, frecare poate solicita ca disputa sa se solutToneze de catre
instantele judecatoresti din Romania.

26. Limba care guverneaza contractul
26,1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

27. Comunicari



27.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinfueaprezerrtului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
27,2. 'Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

28. Legea aplicabila contractului
28.1,. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Partile au inteles sa incheie astazi, ....., prezerrtul contract in doua exemplare originale,
unul pentru achizitor si un exemplar pentru executant.
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