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OBIECTUL CONTRACTULUI
Etapa 1- PROIECTARE (intocmire proiect tehnic gi proiect pentru obtinerea autorizaliei de

construire cu studiile de teren aferente cf. HG 90712016)

Etapa 2 - EXECUTIA LUCRARILOR in baza proiectului tehnic verificat ;i aprobat cf.

reglementdrilor in vigoare.

CODURI CPV
45232453 - 2 - Lucrdri de construclii de canale de scurgere

7 1322200 - 3 - Servicii de proiectare a conductelor

Releaua incepe de la interseclia strdzii M. Kogdlniceanu cu str. Vadului, continud pe

str. Vadului, in acostamentul de pe partea Liceului teoretic, traverseazd str. Vadului in dreptul

strdzii Abatorului, se continu6 pe strada Simion Bdrnufiu pdnd la interseclia cu str.

St[vilarului gi descarcd in canalul de gardd nou construit de pe str. M. Yrteazu, av6nd o

lungime a traseului de cca 432 ml.
Se vor proiecta Ei executa urmdtoarele (cantitdfile sunt estimative, cantit6file reale

urmdnd a fi stabilite prin proiectare):

- Refeaua (canalul de gardd) se va realiza din teavd corugatd SN8 ingropatS;

- cimine vizitare diametru 1.000 mm - l3 buc;

- c6mine schimbare directie qi colectare strdzi adiacente, din beton, pStrate, 1.500x1.500 mm -

3 buc;
- diametru minim leavd traseu 500 mm, evacuare aproximativ 630 mm (material - leavd
corugatd SN8);

- se vor prevedea devieri branqamente sau refele principale (acolo unde este cazul) deoarece

traseul pluvial se intersecteazdcurelele de ap6, gazqi canal;

a

^Etapa 
1- PROIECTARE

In etapa 1 se vor realiza urmdtoarele documentafii tehnice:

l) Studiu topografic

2) Studiu geotehnic

3) Documentalii tehnice pentru obfinerea certificatului de urbanism gi pentru oblinerea

avizelor gi acordurilor.

4) Proiect pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire conform HG90712016

a. P64i scrise

b. P6r[i desenate

c. Verificare tehnicd

d. Deviz general

e. Indicatori tehnico-economici

5) Proiect tehnic de execufie conform HG90712016

a. Pdrti scrise

b. Pdrti desenate

c. Detalii de execulie

d. Program de control qi de faze determinante

e. Caiete de sarcini

f. Liste de cantitdfi incadrate in norme de deviz (inclusiv toate centralizatoarele)

g. Breviare de calcul

h. Verificarea tehnicd a proiectului

6) Asistenfd tehnic6. Asisten{a tehnicd cuprinde:

Asigurarea asistenfei tehnice pe toatd perioada deruldrii procedurii de achizilie
(rdspunsuri la solicitlrile de clarificdri, l6.muriri, etc. atunci c6nd acestea vizeazd documentalia

elaboratd de proiectant, in termen de maxim 48 de ore de la transmiterea solicitdrii)



Acordarea de asistenjd tehnicd pe perioada implementirii proiectului care constd

in verificarea conformitdtii lucrfuilor executate de firma de construcfii cu proiectul tehnic la fiecare

solicitare a responsabililor de proiect. Expertul delegat va rispunde solicitdrii scrise a responsabilului

tehnic de proiect in maxim 48 ore de la data primirii acestuia.

Asistenfd tehnic6 dupd caz, cu privire la: modificarea oricdrei pdr[i a lucrdrii pentru o

completare corespunzdtoare pi/sau funclionare corespunz6toare a acesteia. Astfel de modificdri pot

include addugiri, omisiuni, substituiri, schimbdri in calitate, cantitate, form6, fel, pozifie, dimensiuni,

nivel caracteristici qi schimb6ri in secvenla specificd (ordinea lucrdrilor) metoda gi timpul afectat

fiecdrei lucr6ri.

Asistenfd tehnici pentru lucr6ri diverse qi neprevdzute, cuprinzdnd intocmirea documentelor

specifi ce (memorii tehnice, antemlsurltori, etc.) ;

Asistenfd tehnicd la recepliile parfiale, la terminarea lucrdrilor gi receplia finald pentru

obiectivul de investilie;

Participarea la toate fazele determinante de verificare;

ln cazuri exceplionale proiectantul va.remedia qi eventualele vicii de proiectare apdrute in
perioada de garantie.

Etapa 2- EXECUTIA LUCRARILOR

in etapa a 2-a se vor executa lucr6rile obiectivului in conformitate cu prevederile Proiectului

Tehnic Ai a Detaliilor de executie intocmite qi verificate in etapa 1. Acestea vor lt aprobate Ei

autorizate de autoritatea contractantd, conform prevederilor le gale.

Execu{ia lucrdrilor va incepe odatd cu predarea amplasamentului qi emiterea ordinului de

incepere a lucrdrilor dat de autoritatea contractant[.

Pentru execufia lucrdrilor se vor urtiliza numai materiale agrementate Ei certificate in conformitate

cu prevederile gi reglementlrile nafionale in vigoare, precum qi cu legile qi standardele nalionale

armonizate cu legislafia Uniunii Europene.

Lucrdrile de execulie vor incepe numai dupd receplionarea proiectului tehnic, in urma unui

ordin scris emis de achizitor.

Ofertantul tn calitate de proiectant are obligalia de a respecta prevederile legale din Legea nr.

10/1995 privind calitatea in construclii, cu modificdrile !i complet6rile ulterioare, Cap III- "Obliga{ii

qi rlspunderi" Sectiun ea 2 " Obligatii qi r6spunderi ale proiectanf ilor"
Ofertantul tn calitate de executant al lucrdrilor de construclii, are obligatia de a respecta

prevederile legale din Legea nr. 1011995 privind calitatea in construclii, cu modificarile Ei

complet6rile ulterioare, Cap III- "Obligatii qi rdspunderi" Sectiunea 2 "Obliga{ii Ei rdspunderi ale

executantilor"

'LIro.ILE
Pentru etapa l- PROIECTARE documentaliile tehnice intocmite se vor preda listat astfel:

l) Studiu topografic - 2 exemplare

2) Studiu geotehnic - 3 exemplare

3) Documentatii tehnice pentru obfinerea certificatului de urbanism qi pentru

oblinerea avizelor qi acordurilor - 2 exemplare/documentalie.

Proiectantul are obliga(ia sI intocmeasca documentatiile pentru oblinerea avizelor (ftrd

costuri suplimentare pentru beneficiar), si ob(ini in numele beneficiarului qi si anexeze

documentelor proiectate toate avizele qi acordurile necesare pentru reahzarea tuturor
lucririlor (inclusiv verificarea tehnici a proiectului), contravaloarea acestora fiind suportatd de

c6tre achizitor.

4) Proiect pentru autorizarea executdrii lucr6rilor de construire conform HG 90712016 - 2

exemplare

5) Proiect tehnic de execufie conform HG 907 /2016 - 4 exemplare

6) CD - cu proiectul listat (in format pdf qi in format editabil, planqele in format .d*g)



7) Evaluare confidenfialS - se vor prezenta listele de cantitdli cu valori, inclusiv devizul
general qi toate centralizatoarele.

Dupd receplia la beneJiciar, toate documentele elaborate devin proprietatea Orasului Ocna
MureS care iSi rezervd dreptul de utilizare ulterioard a acestora, iar executantul nu poate utiliza,
transmite sau comunicarin afara Oragului Ocna MureS.

o DURATA CONTRACTULUI maxim 5 luni, estimat6 astfel:

- Pentru etapa 1- PROIECTARE gi obfinere avize - 2 luni
- Pentru etapa 2- EXECUTIA LUCRARILOR - 3 luni
in cazul in care ofertantul (proiectantul) considerd cd duratele maxime specificate in prezentul

Caiet de sarcini nu sunt suficiente, poate solicita, in mod argumentat, o altl duratd, prin clarificdri la
Documentatia de Atribuire.

lnt6rzierile nejustificate in indeplinirea obligafiilor contractuale privind serviciile de

proiectare gi serviciile conexe acestora, care duc la prelungirea duratei de realizare a investiliei la
care s-a angajat contractantul, dau dreptul achizitorului de a solicita penalitali de intdrziere aplicabile
la valoarea ofertei, conform contractului;

o PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garanlie de bund execulie a lucrSrilor este de 24 de luni (doi ani), de la
data semndrii procesului verbal de recepfie la terminarea lucrdrilor.

Garanfia de bund execulie reprezintd,l0% din valoarea totald ofertatd, qi se constituie

conform legislatiei in vigoare.

oV
Valoarea maximd pentru proiectare qi execu{ie este de 360000,00 lei fErd TVA (428400,00 cu

TVA)

o CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire este "pre{ul cel mai scdzut".

o MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Ofertanfii vor trebui sd prezinte formularul de oferta cf. Formularului anexat (Anexa 1), din care

sd rezulte detaliat valoarea serviciilor de proiectare qi valoarea lucr6rilor.
Pentru a putea prezenta o valoare a lucrdrilor care urmeazl a fi proiectate qi executate, autoritatea

contractantd, a prezentat in cadrul acestui caiet de sarcini elementele frzice ce trebuie realizate

conform normativelor in vigoare.

ln cadrul proiectului tehnic se vor intocmi liste de cantit5ti incadrate pe articole de devrz, care vor
fi aprobate de c6tre beneficiar impreuna cu proiectul tehnic. Decontarea lucrdrilor se va realiza pe

baza acestor liste de cantitSli.

Valoarea totald a lucr6rilor prezentate in cadrul formularului de ofertd va fr identicd cu valoarea

totald a articolelor in urma intocmirii proiectului tehnic.

o MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE
In cadrul propunerii tehnice ofertanlii vor prezenta o scurtd descriere a lucrdrilor ce se vor executa

in cadrul acestui contract precum gi procedurile tehnice necesare realizdrii investiliei.
Propunerea tehnicd trebuie sI demonstreze cd Ofertantul a inteles corect cerintele din caietul de

sarcini gi c6 solulia sa tehnicdprezentatd indeplineqte intru totul aceste specificatii.
In cadrul propunerii tehnice trebuie sd se regdseascd qi urmdtoarele:

- Declarafia pe propria rdspundere care sI dovedeascd faptul cd la elaborarea ofertei s-a linut cont de

obligafiile referitoare la condifiile de muncd in domeniul mediului, social qi al relafiilor de muncd

(Anexa 3).

- Contractul (Anexa 4) asumat prin completare qi semnare



- Grafic fizic qi valoric de execulie a lucrdrilor (va include qi perioada de proiectare a lucrdrilor)

o DEPUNEREA OFERTEI
Oferta se va depune la registratura Beneficiarului in plic sigilat, pdnd la data indicatd in

anunfurile de publicitate postate in SEAP qi pe site-ul Beneficiarului.

PRIN TRANSMITEREA OFERTEI CATNP ACHIZITOR OFERTANTII DECLARA CA
SLINT DE ACORD CU TOATE CONDITIILE DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE. OTice

neldmuriri privind documentalia de atribuire trebuie clarificate inainte de depunerea ofertei.

Data limit6 pentru depunerea ofertei: va fi precizati in anun{urile postate in SEAP gi pe

site-ul www.primariaocnamures.ro, sec{iunea Achizi{ii publice.

Ofertantul trebuie sd ia toate mdsurile astfel incit oferta sd fie primita gi inregistratd de c[tre

autoritatea contractantd p6nd la data limita pentru depunere, stabilitd in anunlurile de publicitate.

Ofertele depuse dup6 data limitd de depunere nu vor fi luate in considerare.

Ofertele depuse vor fi analizate de cdtre comisia de specialitate din cadrul primdriei.
Data analiz6rii ofertelor: va fi precizatl in anun(urile postate in SEAP Si pe site-ul

www.primariaocnamures.ro, sec{iunea Achizi(ii publice.

Locul analizdrii ofertelor : Primlria oragului Ocna Mureg

Achizilia directd se va ftnaliza printr-un contract de execulie de lucr6ri, conform draftului din

Anexa 4.

O INFORMATII SUPLIMENTARE/CLARIFICARI
- Ofertanfii care prezintd oferta in asociere, vor respecta modelul de acord de asociere prezentat

in Anexa 2.

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

execulie a lucrdrilor/ prestare a serviciilor de proiectare;

- Autoritatea contractantd iqi rezerva dreptul de a solicita clarificSri in orice fazd a deruldrii
procesului de atribuire a contractului de lucr6ri;

Informa(ii suplimentare/clarific5ri, pot fi solicitate pe adresa de e-mail
achrzi[ii@primiriaocnamures.ro, sau la numlrul de telefon 0733670584, persoani de contact

Morar Viorel. Rispunsul la solicitlrile de clarificlri va fi postat pe site-ul Achizitorului
www.primariaocnamures.ro la sec{iunea Achizi(ii publice.



Anexa nr. 1- FORMULAR DE OFERTA LUCRARI

(denumire ofertant)

OFE]TTA
C5tre:

(denumirea autoritElii contractante gi adresa completd)

1. Examindnd documentatia de atribuire, subsemna{ii, reprezentanfi ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca,

in conformitate cu prevederile qi cerintele cuprinse in documentalia mai sus mentionatS, sd executdm
"proiectare qi execu{ie lucrtrri de repara{ii canal de gardl de pe strizile Vadului, Abatorului,
Simion Blrnufiu qi Stivilarului din oraqul Ocna Mureq", pentru suma totald de

(suma in litere gi in cifre, precum qi moneda ofertei) platibild dupd

recepfia serviciilor/lucririlor, la care se adaugd TVA in valoare de ............ (suma in litere qi

in cifre, precum qi moneda), defalcatd astfel:
- valoarea serviciilor de proiectare ..... lei ftrd TVA
- valoarea asistenfei tehnice pe timpul implementdrii proiectului .. .... lei fbrd TVA
- valoarea lucrdrilor de executie ..... lei ferA TVA

2. Ne angajEm ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilit6 cdgtigdtoare, sE incepem lucrdrile cdt

mai cur6nd posibil dupd primirea ordinului de incepere qi s[ termindm lucrdrile in conformitate cu

graficul de execufie anexat, in ............. ...... (perioada in litere qi in cifre).

3. Ne angajim sE menlinem aceasta ofertd valabild pentru o duratd de ........... zile, (durata in litere gi

cifre) respectiv pAnd la data de ................. (ziualluna/anul) gi ea va rdmdne obligatorie pentru noi
gi poate fi acceptatd oricdnd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am inteles gi consimlim c6, in cazul in care oferta noastrd este stabilit6 ca fiind cdgtigdtoare, sa

constituim garantia de bun6 execulie in conformitate cu prevederile din documentalia de atribuire.

5. Perioada de garanlie acordatd lucrdrilor este de ani, incepdnd de la data semndrii procesului

Verbal de recepJie la terminarea lucr[rilor.

6. Precizlm ci:(se bifeazd opliunea corespunzdtoare):

l_l depunem ofertd alternativ6, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat,

marcat in mod clar,,altern ativd" l" altd, ofert5".

l_l nu depunem ofertl alternativd.

7. Pdnd la incheierea gi semnarea contractului de achizilie publicd aceasta ofert6, impreund cu

comunicarea transmisd de dumneavoastrI, prin care oferta noastri este acceptat[ ca fiind
cdqtigdtoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

8. inlelegem cI nu suntefi obligati sI acceptati oferta cu cel mai sc6zut pre] sau orice sau orice ofertd
primitS.

Data

(nume, prenume Si semndturd),

I.S.

:i ::i::l::: : : -_ -- - i;;;,",**ffffJrTJ#,'ffi1 :3x:*?liru 
ei in numere

6,



Anexa nr.2 - Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participlrii la procedura de atribuire a contractului de achizi{ie publici

Prezentul acord de asociere are 0a temei legal art. 53 din Legea nr.9812016.

1. Plr{ile acordului :

(denumire operator economic, sediu, telefon)

li
reprezentat6 prin........ ....., in calitate de

(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asocialii au convenit sd desfbgoare in comun urm6toarele activitdli:

:l:*::''**'::':;;H;l,i,j:*';::fi:::xn::,:wiT"l,i,;;;,;;t,*;;;.i,i,r /acordu,ui cadru

.....(o b i e c tul c o ntr ac tului/ac or dul ui - c adr u)

b) derularea in comun a contractului de achizilie publicd tn cazul desemndrii ofertei comune ca

fiind cdqtigdtoare.

2.2 Alte activitali ce se vor realizain comun:

1.

2.

2.3 Asociatii au convenit se execute fiecare in parte urmatoarele categorii de lucrari:

Asociatul 1 : ..............

Asociatul 2. .............

2.4 Contribufia financiara/tehnicalprofesionald a fiecarei parfi la indeplinirea contractului de achizilie
publicd este:

1._ % S.C.

2._% S.C.

2.5 Repartizatea beneficiilor sau pierderilor reztltate din activitdlile comune desftqurate de asociali

se va efectua proporfional cu cota de participare a fiecdrui asociat, respectiv:

l._ % s.c.
2. % S.C.

3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite inbaza prezentului acord este egal6 cu perioada derulSrii procedurii

de atribuire gi se prelungeqte corespunz6tor cu perioada de indeplinire a contractului ( tn cazul

desemndrii asocierii cafiind cdstigdtoare a procedurii de achizilie).

4. Condifiile de administrare gi conducere a asocia(iei:

4.1 Se imputemicegte SC..... avdnd calitatea de lider al asocialiei pentru intocmirea

ofertei comune, semnarea qi depunerea acesteia in numele qi pentru asocierea constituitd prin

prezentul acord.
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4.2 Se imputernicegte SC..... ........, av6nd calitatea de lider al asocialiei pentru semnarea
contractului de achiziJie publicd in numele qi pentru asocierea constituitl prin prezentul acord, tn

cazul desemndrii asocierii cafiind cdstigdtoare a procedurii de achizilie).
4.3 To{i asocia}ii iqi asum6 rdspunderea solidard pentru executia contractului;
4.4 Liderul asociafiei SC.... este imputernicit sd se oblige gi sd primeasc6 instrucfiuni

de Ia gi in numele tuturor asociatilor, individual qi colectiv;
4.5 Liderul asociafiei SC.... ..... este responsabil pentru execulia contractului, inclusiv
plstile;

4.6 Toti asocia{ii din Asociatie au obliga}ia de a ramdne in asociere pe intreaga duratd a contractului.

5. incetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea igi inceteazd, activitatea ca urrnare a urmitoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
- neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzdtoare a activitdlilor prevdzute la art.2 drn acord'
- alte catze prev6zute de lege.

6 Comuniclri
6.1 Orice comunicare intre p6rfi este valabil indeplinitd dacd se va face in scris gi va fi transmisd la

adresa/adresele .......... previzute la art..........
6.2De comun acord, asociaJii pot stabili gi alte modalitSli de comunicare.

7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite intre pdrfi se vor solutiona pe cale amiabild, iar in caz de nerezolvare vor fi
solulionate de cdtre instanfa de judecatd competentd.

8. Alte clauze:

Prezentul acord a fost incheiat intr-un num6r de.....exemplare, cdte unul pentru fiecare parte,

astd2i......... .(data semndrii lui)

Liderul asocialiei:

(d e numir e aut o r i t at e c ontr ac t ant d)

ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

Notd!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ Si se va completa infunclie de cerinlele specifice ale

ob iectului contr actului/ contr act el or.



OPERATOR ECONOMIC Anexa 3

(denumire, adresa, nr. telefon, fax, etc.)

DECLARATIE
privind respectarea condifiilor de mediu, social qi al relatiilor de muncd

Subsemnatul ..... ... (nume qi prenume in clar a persoanei attoizate),
reprezentant al .... .... (denumirea ofertantului) declar pe propria rdspundere

cd md angajez ca pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucr6ri sd respect reglementdrile

obligatorii in domeniile mediului, social gi al relaliilor de munc6, stabilite prin legislafia adoptatd,la

nivelul Uniunii Europene, legislatia nalionald, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenliile qi

acordurile internafionale in aceste domenii.
De asemenea, declar pe propria r6spundere cS la elaborarea ofertei am finut cont de obligatiile

relevante din domeniile mediului, social gi al relatiilor de muncl $i am inclus costul pentru

indeplinirea acestor obligatii.

Data complet6rii:

Operator economic

(semnfltura autorizati)

Anexa 4
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Contract cle lucriri

f . in temeiul Legii 98/2016 privind achiziliile publice, a HG. nr.39512016 gi a Raportului achiziliei
directe avdnd ca obiect "proiectare qi execu{ie lucrlri de repara{ii canal de gardi de pe strlzile
Vadului' Abatorului, Simion BErnu{iu qi Stlvilarului din oraqul Ocna Mureq" inregistrat cu ff.

.... s-a incheiat prezentul contract de lucrdri,
intre

ORA$UL OCNA MURE$ cu sediul in Ocna Mureg, str. N. Iorga, nr.27,jud. Alba, tel.
0258871217 , fax. 0258871217 , e-mul: qqlr"amUf""e_S_2005@yahg"q_.gom, CUI 4563228, cont:
RO62TREZ24A5L0I03200200X deschis la Trezoreria Aiud, reptezentatd de primar Vinleler Silviu,
in calitate de achizitor, pe de o parte
qi

adresd sediu: localitatea ....., str.

; ;;a,,; i*;;i; ;; ;;;i,l'li:H3; ;;ii,;i; ;; ;;;;;,"*; ;; ; ;i,;ff;entata 
prin

2. Defini(ii
2.1 - In prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta{i astfel:
a. contract - prezentul contract qi toate anexele sale;

b. achizitor gi executant - pdr[ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - preJul plItibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrald qi corespunzdtoarc a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul execut6 lucrarea;

e. forfa majorl - un eveniment mai presus de controlul p64ilor, care nu se datoreazd greqelii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibilS
executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolutii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aplrute ca uffnare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enunfiativd. Nu este considerat for[6 majord

un eveniment asemenea celor de mai sus care, frrd, a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pdrfi;

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 qi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezint6 zile calendaristice, dacd nu se

specificd in mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se oblig6 sd execute 66proiectare qi execu{ie lucrlri de repara{ii canal de gardi

de pe strIzile Vadului, Abatorului, Simion BIrnu(iu qi Stlvilarului din oraqul Ocna Mureq" -

cod CPV: 45232453 -2 - Lucr6ri de construcfii de canale de scurgerc qi71322200 - 3 - servicii de

proiectare a conductelor, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, conform
caietului de sarcini.

4.2 - Achizitorul se obligd s[ pldteascd executantului pre{ul de .......... ferd TVA, pentru

execufia "proiectare qi execufie lucriri de repara{ii canal de gardl de pe strizile Vadului,
Abatorului, Simion BIrnu(iu qi Stlvilarului din oraqul Ocna Mureq" - cod CPV: 45232453 -2 -
Lucrdri de construclii de canale de scurgere qi71322200 - 3 - servicii de proiectare a conductelor.

4.3 - Dupd recepfia la beneficiar, toate documentele elaborate in legdtur6 cu acest contract devin
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proprietatea Oragului Ocna Mureg care igi rezervd dreptul de utilizare ulterioard a acestora, iar
executantul nu poate utiliza, transmite sau comunica, in afara Oragului Ocna Mureg.

5. Preful contractului
5.1 - Preful convenit pentru indeplinirea contractului, pldtibil executantului de cdtre achizitor,

conform graficului de pl61i, este de lei, la care se adaug6 TVA de

lei, total valoare contract cu TVA este suma de .......... .... lei.
5.2 - Prelul contractului fbrd TVA este defalcat astfel:

- valoarea serviciilor de proiectare .. . . . . .. . ..... lei
- valoarea asistenlei tehnice pe timpul implementdrii proiectului .. . . .. lei
- valoarea lucrdrilor de execufie ..... lei

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 5 luni, incepAnd de la data comunicdrii ordinului de

incepere, la care se adaugd perioada de garanfie a lucr[rilor, astfel:
- proiectare qi oblinere avize - 2 luni de la emiterea ordinului de incepere
- execufie lucrdri - 3 luni de la data aproblrii proiectului tehnic

6.2 - Contractul intrd in vigoare la data semn6rii de cdtre ambele pdrfi contractuale gi este valabil
pdnd la incheierea procesului-verbal de recepfie finald, cdnd va fi considerat incetat de drept.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dup6 constituirea garantiei de bund executie, predarea

amplasamentului gi comunicarea ordinului de incepere.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

- Oferta tehnic6 gi financiard
- Graficul de executie;
- garanfia de bund execufie;
- acorduri de asociere, d:upd caz;

- acorduri de subcontractare, dupdcaz;
- angajament de susfinere, dupd caz;

- acte adilionale, dup6 caz.

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 lucrlrii sunt considerate, in relaliile dintre pdrfi, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligafia de a lua toate precau{iile necesare pentru ca muncitorii sdi sau

oricare alte persoane sE nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prev6zute laclauza 9.1, iar
imediat dupfl descoperirea qi inainte de indep6rtarea lor, de a inqtiinta achizitorul despre aceastd

descoperire gi de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepdrtarea acestora. Dacd

din cauza unor astfel de dispozilii executantul suferd intdrzieri qi/sau cheltuieli suplimentare, atunci,
prin consultare, pdrfile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execufie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la preJul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligalia, de indatd ce a luat la cunogtinjd despre descoperirea obiectelor

prev6zute la clauza 9.1, de a ingtiinta in acest sens organele de polilie gi comisia monumentelor

istorice.

10. Obliga(iile principale ale executantului/prestatorului
10.1 - (1) Executantul/prestatorul se obligd sd presteze serviciile de proiectare la standardele qi/sau

performan(ele stabilite in conformita cu legislalia in vigoare, in spe!6 Legea nr. l0ll995 privind
calitatea in construc{ii varianta actualizatd. Proiectul tehnic va fi elaborat in conformitate cu

Hotdrdrea Guvernului nr. 907 l20I 6.

(2) Executantul are obligatia de a executa gi finaliza lucr6rile, precum gi de a remedia viciile
ascunse, cu atentia gi promptitudinea cuvenitd, in concordanjE cu obligafiile asumate prin contract gi
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caietul de sarcini.

(3) Executantul are obligafia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de munc[, materialele.
instalafiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de

gi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asiguririi acestora este prevdzuti in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguranla
tuturor operaJiunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de execu{ie utilizate, cu

respectarea prevederilor gi a reglementdrilor Legii nr. 10/1995 privind calitateain construc[ii, cu

modifi clrile ulterioare.

10.3 - (1) Executantul are obligalia de a respecta gi executa dispoziliile achizitorului in orice
problemI, men{ionati 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, frr6 ca obiecfiile respective sd il absolve de obligalia de a executa dispoziliile primite, cu
exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2) In cazul in care respectarea gi executarea dispoziliilor prevlzute la alin. (1) determin[
dificultdji in executie care genereaz6 costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe

cheltuiala achizitorului.
10.4 - (l) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucr5rilor fafd de reperele date de

achizitor, precum gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor gi resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitalii respective.

(2) in cazul in care, pe parcursul execuliei luCrdrilor, survine o eroare in pozilia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei p64i a lucrdrilor, executantul are obligalia de a rectifica
eroarea constatat6, pe cheltuiala sa, ludndu-se in considerare faptul cd executantul r[spunde gi de

intocmirea proiectului tehnic.

10.5 - Pe parcursul execuJiei lucrlrilor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia:
i) de a lua toate m6surile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezen{6 pe gantier este

autorizatd" gi de a mentine gantierul (atdt timp cdt acesta este sub controlul sdu) gi lucr[rile (atdt timp
cdt acestea nu sunt ftnalizate gi ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesar[ evitdrii
oricdrui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura qi de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie,
ingrddire, alarmS Si pazd, cdnd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achizitor sau de

cdtre alte autoritdti competente, in scopul protej6rii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate mdsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe qi in afara gantierului qi

pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdlilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alli factori generati de metodele sale de lucru.

10.6 - Executantul este responsabil pentru menlinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor gi instalaJiilor care trmeazd a fi puse in oper6, de la data primirii ordinului de

incepere a lucrdrii pdnl la data semndrii procesului-verbal de receplie a lucrdrii.
I0.7 - (l) Pe parcursul execufiei lucrdrilor qi al remedierii viciilor ascunse, executantul are

obligafia, in mdsura permis6 de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in
mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) clile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor qi cdilor publice sau private care deservesc

propriet[tile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaJiilor, ac[iunilor in justilie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor qi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezult6nd din sau in
leg6tur6 cu obligaliaprevdzttd la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8 - (1) Executantul are obliga{ia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce

comunicd cu sau sunt pe traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de

cdtre traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractan{ii sdi; executantul va selecta traseele, va

alege gi va folosi vehiculele, va limita gi repartiza incdrcdturile, in aga fel incdt traficul suplimentar ce

va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalafiilor sau altora

asemenea, de pe gi pe qantier, sd fie limitat, in m[sura in care este posibil, astfel incdt sf, nu produc6

deteriordri sau distrugeri ale drumurilor gi podurilor respective.
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(2) in cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunicd cu
sau care se afld pe traseul gantierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalaliilor
sau altora asemenea, executantul are obligafia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor
reclamaliilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

10.9 - (1) Pe parcursul executiei lucr6rii, 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 ddrdmdturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe qantier, pdnd la sfdrgitul perioadei de garanfie, numai
acele materiale, echipamente, instalalii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligafiilor sale in perioada de garanfie.

10.10 - Executantul se obligd de a desp[gubi achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamafii gi acfiuni in justi]ie, ce rezultl din incllcarea unor drepturi de proprietate intelectuald

(brevete, nulne, m6rci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalafiile sau utilajele
folosite pentru sau in leglturd cu execulia lucrdrilor sau incorporate in acestea; qi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur5, aferente, cu excep{ia situaliei in care o
astfel de inc6lcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de c[tre
achizitor.

1 1. Obligafiile achizitorului
I l.l - (1) Achizitorul se obligd sd recepfioneze serviciile de proiectare prestate in termen de

maxim l0 zile.
(2) DupA receptia la beneficiar, toate documentele elaborate devin proprietatea Oragului Ocna

Mureg care igi rezervd dreptul de utilizare ulterioar6 a acestora, iar executantul nu poate ltiliza,
transmite sau comunica, in afara Oragului Ocna Mureg

(3) La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia de a obline toate autorizaliile qi avizele necesare

executiei lucrlrilor.
ll.2 - (l) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozilia executantului, fhrd platd,, dacd nu s-a

convenit altfel, urmdtoarele:

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcind;

b) suprafelele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizareade qantier;

c) cdile de acces rutier gi racordurile de cale ferat6;

d) racordurile pentru utilitdti (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pdnd la limita amplasamentului
gantierului.

e) intreaga documentalie necesard pentru executia lucrSrilor contractate
(2) Costurile pentru consumul de utilitSli, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de

mdsurat se suportd de cdtre executant.

11.3 - 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 qi a oricdror alte
informalii furnizate executantului, precum gi pentru dispoziliile qi livr[rile sale.

12. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obliga{iilor
l2.l - In cazul in care, din vina sa exclusiv5, executantul nu reuqegte s6-gi indeplineasc6 obliga{iile

asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptdtit de a deduce din prelul contractului, ca

penalitdli, o sumd echivalentd cu o cot6 procentuald de O,lYo din valoarea lucrdrii neexecutate din
pretul contractului, pentru fiecare zi deintdrziere, pdnd la indeplinirea efectivd a obligafiilor.

12.2 - (1) In cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obliga{ia de a pldti, ca penalitdli, o suml echivalentd cu o cotd
procentuald de O,to/o din plata neefectuat6 la termen, pentru fiecare zi deintdrziere, pdnd la
indeplinirea efectiv6 a obligatiilor.
(2) Achizitorul se obligd sE plateasc6 pretul serviciilor de proiectare cdtre prestator in termen de

maxim 60 zile de la depunerea facturii la achizitor, dar numai cu condilia receplion6rii
documentafiilor tehnice pentru care se face plata. Nu se vor efectua pl61i in valut6.
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(3) Achizitorul se obligd sd plateascd prelul lucririlor de execufie cdtre executant in termen de maxim
60 zile de la depunerea facturiila achizitor, dar numai cu condilia receptiondrii lucrdrilor pentru care
se face plata. Nu se vor efectua pl6{i in valut6.

12.3 - Nerespectarea obliga{iilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p64i, in mod
culpabil qi repetat, dd dreptul pdrtiilezate de a considera contractul de drept rcziliat qi de a pretinde
plata de daune-interese.

12.4 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renunfa oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd
adresatl executantului, ftrI nicio compensa{ie, dac6 acesta din urmd dd faliment, cu condilia ca

aceastd renun{are s[ nu prejudicieze sau s6 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 executat[ pdnd la data denunf6rii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garan{ia de buni execu(ie a contractului
13.1 Executantul se obligd s[ constituie garan]ia de bund executie a contractului in scopul asigurdrii
achizitorului de indeplinirea cantitativd, calitativd gi in termenul convenit a contractului, inainte de

inceperea executirii contractului, in termen de 5 zile lucrdtoare de la data semn6rii contractului de

ambele p6rfi, in cuantum de l0%o din valoarea contractului f"ard TVA (....... lei), pe intreaga
durat[ de valabilit ate a pr ezentului contract.
1,3.2 - Garanfia de bund execuJie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de

garantare emis in condiliile legii de o societate bancard sau de o societate de asigurdri, care devine
anexd la contract, prevederile art. 36 alin.(3) - (5) din Hot[r6rea Guvernului nr. 39512016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoarc la atribuirea contractului de

achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice, aplicdndu-se
corespunz6tor.

13.3. - Indiferent dacd instrumentul de garantare este emis de o societate bancard sau de o societate
de asigur6ri gi indiferent de forma in care sunt prezentate scrisorile de garanfie acestea nu pot conline
prevederi privind proceduri, condilii, termene sau orice alte obligatii in sarcina achizitorului fa(d de

orice alte persoane fizice sau juridice romdne gi strdine care au calitatea de terfi fa]6 de prezentul
contract.

13.4. - (l) Garanlia de bund execuJie se poate constitui qi prin refineri succesive din sumele datorate
pentru facturi parfiale. in acest caz executantul are obliga{ia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct
la dispozilia autoritIlii contractante. Suma iniliala care se depune de cdtre executant in contul
deschis, nu trebuie sd fie mai mic[ de 0,5Yo din pre]ul contractului fErd TVA. Executantul trebuie sd

fac6 dovada pl6tii sumei iniliale de ............. lei (0,5% din pretul contractului fuA TVA).
(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractantd"urmeazd, sE alimenteze acest

cont prin relineri succesive din sumele datorate qi cuvenite contractantului, p6ni la concurenla sumei
stabilite drept garan{ie de bund execu{ie. Autoritatea contractantd va ingtiinJa contractantul despre

v6rslmdntul efectuat, precum qi despre destinalia lui. Din contul de disponibil deschis la Trczoreria
Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plAf atat de cdtre contractant, cu avizul scris al

autoritatii contractante care se prezint6 unitdlii Trezoreriei Statului, c6t qi de unitatea Trezoreriei
Statului la solicitarea scrisd a autoritAtii contractante in favoarea cdreia este constituitd garanlia de

bund execu{ie. Contul astfel deschis este purtdtor de dobdndd in favoarea contractantului.
13.5. - Orice modificare convenitd de pdrfile contractante privind pretul qi /sau durata contractului
atrage dupa sine obliga{ia executantului de actualizare a garan{iei de bun6 execu}ie, in termen de

maxim 5 zile lucrltoare de la data producerii modificdrii. Dacd executantul nu prelungeqte

valabilitatea garanfiei de bund execufie, achizitorul poate revendica intreaga valoare a garan{iei de

bun[ execu{ie.

13.6. - Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretenlii asupra garanfiei de buna execufie,

oric6nd pe parcursul indeplinirii contractului de achizilie public6, in limita prejudiciului creat, in
cazul in care contractantul nu igi indeplinegte din culpa sa obligaliile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretenlii asupra garan{iei de bund execu}ie autoritatea contractantd are obligalia de a
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notifica pretenfia atdt contractantului, cdt qi emitentului instrumentului de garantare, precizdnd
obligaliile care nu au fost respectate, precum qi modul de calcul al prejudiciului. in situafia executf,rii
garantiei de bund executie, partial sau total, contractantul are obligafia de a reintregi garan]ia in cauzd,

raportat la restul rimas de executat.

13.7 - Achizitorul se obligl sd restituie garan\iade bunl execu{ie dup6 cum urmeazd:
a) 70% din valoarea garantiei de bund execulie, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de recepfie la terminarea lucrSrilor, in cazul in care, in procesul verbal de recepfie la
terminarea lucrlrilor nu sunt remedieri qi completdri de efectuat in sarcina executantului, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din garantia de bun6 execulie constituitS, rdmAne in cont la dispozilia achizitorului,
pAnE la expirarea perioadei de garantie a lucrdrilor executate, pebaza procesului verbal de receplie
final6.

14. inceperea gi execufia lucrlrilor
l4.I - (l) Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile in timpul cel mai scurt posibil de la

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

(2) Executantul trebuie sd notifice achizitorului gi, dac6 este cazul, Inspecliei de Stat in
Constructii, Lucrdri Publice, Urbanism gi Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrdrilor.

(3) Lucrdrile se vor executa in functie de alocdrile bugetare, inbaza ordinului de incepere a
lucrdrilor dat de beneficiar, la inceputul fiecErui an bugetar.

14.2 - (1) Lucrdrile trebuie sd se deruleze conform graficului general de executie qi sd fie terminate
la data stabilitd. Datele intermediare, previzute in graficele de execulie, se considerd date
contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de

execulie de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicd de executie. ln cazul in care, dupd opinia
achizitorului, pe parcurs, desfbgurarea lucrdrilor nu concordd cu graficul general de execufie a

lucrdrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termindrii
lucrdrilor 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 int6rzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregdtirilor sau dacd nu igi
indeplinegte indatoririle previzute la pct. 14.1 alin. (2), achizitorul este indreptdlit sd-i fixeze
executantului un termen p6n6 la care activitatea sd intre in normal gi sd il avertizeze cd,,in cazul
neconformlrii, la expirarea termenului stabilit ii v a rczilia contractul.

(4) Nerespectarea graficului de lucrdri (intdrzierea lucrdrilor cu mai mult de 30 de zile
calendaristice, din vina exclusivd a executantului) atrage dupa sine posibilitatea rezilierii unilaterale a

contractului de lucrdri de cdtre Beneficiar.
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desf6gurarea execu{iei lucrdrilor gi de a stabili

conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pa4ile contractante au obliga{ia de a

notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestali profesional pentru acest scop,

gi anume responsabilul tehnic cu execufia din partea executantului gi dirigintele de gantier sau, dacd

este cazul, altd persoand, frzicd, sau juridicd atestati potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncd

in ateliere, depozite qi oriunde igi desftgoar6 activitdtile legate de indeplinirea obligaliilor asumate
prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzvtd,in documenta{ia de executie;
(2) Executantul are obliga(ia de a asigura instrumentele, utilajele qi materialele necesare pentru

verificarea, mdsurarea qi testarea lucrdrilor. Costul probelor gi incercdrilor, inclusiv manopera

aferent6 acestora, revin executantului.
(3) Probele neprev6zute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale

puse in operi vor fi suportate de executant dacd se dovedegte cd materialele nu sunt corespunzltoare

calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,

achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, frrd aprobarea
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achizitorului.
(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de cdte ori astfel de lucrdri, inclusiv

fundafiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate qi mdsurate.
(3) Executantul are obligalia de a dezveli orice parte sau pa(i de lucrare, la dispozilia

achizitorului, qi de a reface aceast6 parte sau parti de lucrare, dac6 este cazul.
(a) In cazul in care se constatd cE lucr6rile sunt de calitate corespunzdtoare gi au fost executate

conform documentaJiei de execu{ie, atunci cheltuielile privind dezvelirea qi refacerea vor fi suportate
de cltre achizitor, iarincazcontrar, de cltre executant.

14.6 - in cazul in care devine aplicabilE clauza 15.3 din contract, executantul are obliga{ia de a lua
mdsurile corespunzdtoare de protejare a lucr6rilor contra timpului friguros in aga fel inc6t s6 fie
asigurate condifii pentru conservarea calitafli lucrdrilor executate gi reluarea normalS a lucrdrilor ftrd
cheltuieli suplimentare de refacere sau reparafii.

15. intirzierea gi sistarea lucririlor
l5.l - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrdrilor neprevlzute; sau

ii) cond(iile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd executantului gi nu a survenit prin
incdlcarea contractului de cdtre acesta

indreptdlesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execulie a lucr[rilor sau a oric6rei
pdrfi a acestora, atunci, prin consultare, pA4ile vor stabili:

(l) orice prelungire a duratei de execufie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pretul contractului.
15.2 - Flrd a prejudicia dreptul executantului prevdzut in clauza I2.2, acestaare dreptul de a sista

lucrdrile sau de a diminua ritmul execufiei dacdachizitorul nu pldtegte in termen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevdzut la clauza 18.2; in acest caz, va notifica, in scris, acest fapt
achizitorului.

15.3 - intreruperea lucrdrilor pe timpul iernii se face in perioada convenlionald de timp friguros (15
noiembrie - 15 martie) atunci c6nd are loc instalarea condiliilor climaterice nefavorabile realizdrii
lucrdrilor, iar reluarea lor se face in momentul in care condiliile meteo permit.

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

termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizatin termenul convenit, termen care se

calculeazl, de la data inceperii lucrdrilor.
16.2 - (l) La frnalizarealucrIrilor, executantul are obligaJia de a notifica, in scris, achizitorului cd

sunt indeplinite condiJiile de recep{ie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de recepfie.
(2) Pe baza situa(iilor de lucrdri executate confirmate qi a constatdrilor efectuate pe teren,

achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de receplie. in cazul in
care se constatl cE sunt lipsuri sau deficien{e, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se gi

termenele pentru remediere qi finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor qi

deficientelor, la o nou6 solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receplie.
16.3 - Comisia de recep(ie are obligafia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea

prevederilor acestuia cu documentatia de execulie qi cu reglement6rile in vigoare. in funcfie de

constat6rile ftcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
16.4 - Recep{ia se poate face qi pentru pdrfi ale lucr6rii, distincte din punct de vedere fizic qi

funclional.

17. Perioada de garanfie acordatl lucrlrilor
17.l - Perioada de garantie este de 2 ani de la data intocmirii Procesului Verbal de receptie la

terminarea lucrdrilor la finalizarea lucrdrilor.
17.2 - (1) tn perioada de garan{ie, executantul are obliga{ia, in urma dispoziliei date de achizitor,

de a executa toate lucrdrile de modificare, reconstructie gi remediere a viciilor gi a altor defecte a

cdror cauzd este nerespectarea clauzelor contractuale, de reparare sau inlocuire a tuturor utilajelor gi

instalatiilor in cazul defectdrii acestora.
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(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile previzute la alin. (l), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datoritI:

i) utilizirii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
sau

ii) neglijen{ei sau neindeplinirii de cltre executant a oriclreia dintre obliga{iile explicite sau

implic^ite care ii revin in baza contractului, cu toate anexele sale.

(3) In cazul in care defecfiunile nu se datoreazd executantului, lucrdrile fiind executate de cdtre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat qi pldtit ca lucrdri
suplimentare.

17 .3 - In cazul in care executantul nu execut6 lucrdrile prev5zute la clauza 17 ,2 alirr.. ( 1 ) qi (2),
achizitorul este indreptS{it sd angajeze qi sd pldteascd alte persoane care sE le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrlri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau relinute din sumele
cuvenite acestuia.

18. Modalitl{i de plati
18.1 - (l) Achizitorul are obligalia de a efectuaplata cdtre executant in 30 zile de la inregistrarea

facturii la registratura beneficiarului. Factura se va emite numai dupS acceptarea situa[iilor de lucrlri
executate, de c6tre reprezentantul achizitorului.

(2) Pl6lile parfiale trebuie sd fie fbcute, la cererea executantului, la valoarea lucrdrilor
executate conform graficului de executie a lucrdrilor. Lucrdrile executate trebuie sd fie dovedite ca

atare printr-o situafie de lucrlri, intocmitl astfel incdt si asigure o rapidl gi sigur6 verificare a lor.
(3) Situaliile de lucrdri lunare se confirmd in termenul de l0 zile de la data inregistrdrii

acestora la registratura achizitorului. in cazul in care situaliile de lucrdri nu sunt iniocmite
corespunzdtor, ele vor fi restituite executantului, urmdnd sd curgd un nou termen de l0 zile de la data
inregistrdrii situa{iilor de lucriri refbcute.

(4) PlAfile se vor efectua pentru cantitdtile de lucrdri efectiv realizate, conform situatiilor de

lucrlri acceptate de achizitor.
18.2 - Dacd achizitorul nu onoreaz6 facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrlrilor sau de a diminua ritmul
execu{iei. Executantul poate solicita, justificat, ca penalitS{i, o sumd echivalentd cu o cotd
procentual6 de 0,lo/o din plata neefectuatd pe zi de intdrziere. Imediat ce achizitorul iqi onoreazd.

restanfa, executantul va relua executarea lucrdrilor in cel mai scurt timp posibil.
18.3 - Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situaliei de platd

definitive de cdtre achizitor. DacS verificarea se prelungegte din diferite motive, dar, in special,
datoritE unor eventuale litigii, contravaloarea lucr6rilor care nu sunt in litigiu va fi pldtitd imediat.

18.4- Contractul nu va fi considerat terminat p6nd c6nd procesul-verbal de receptie final6 nu va fi
semnat de comisia de recep(ie, care confirmd cd lucririle au fost executate conform contractului.
Receplia finald va fi efectuat6 conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garanlie.
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru luciarile executate nu va fi condilionita a"'
eliberarea certificatului de recepfie finald.

18.5. - Termenele de platl menfionate in prezentul contract vor fi conditionate de termenele de

primire a fondurilor alocate de la Instituliile abilitate, perioada de plat6 men{ionatd mai sus putdnd fi
prelungit6 de cdtre Achizitor, prin notificare adresatd Furnizorului, cu incd 30 de zile calculate de la
termenul prevdzut mai sus, ftrI a se calcula penalitdli qi daune interese de cStre Fumizor, p6nd la
momentul oblinerii fondurilor aferente alocate prezentului contract.

18.6. - In situafia in care termenele de platd menfionate mai sus nu pot fi respectate de cltre
Achizitor, pentru motivul mentionat la punctul 18.5, de comun acord se aplicd dispoziliile
prezentului contract care privesc rezilierea contractului incheiat, Fumizorul avdnd dreptul de a

solicita eventualele sume de platd scadente de la Instituliile ablitate, frrd culpa Achizitorului.

19. Ajustarea pre{ului contractului
19.1 - Pentru lucrdrile executate, pld{ile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in

propunerea financiarS, anexi la contract.

19.2 - Pre{ul contractului NU se ajusteaz6.
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20. Asiguriri
20.1 '(1) Executantul are obligalia de a incheia, inainte de inceperea lucrdrilor, o asigurare ce va

cuprinde toate riscurile ce ar putea ap6rea privind lucrdrile executate, utilajele, instalaliile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu qi reprezentanlii imputernicili s[ verifice, si
testeze sau si receplioneze lucrdrile, precum gi daunele sau prejudiciile aduse cdtre terle persoane
ftzice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agenfie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatd de c6tre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligafia de a prezenta achizitorului, ori de c6te ori i se va cere, polila sau
poli(ele de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura cI subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, la cerere, polilele
de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (acttalizate).

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

21. Amendamente

2l.l - PA4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, fbr6 organizareaunei noi proceduri de atribuire in
conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) din Legeam.9812016 privind achizitiile publice.

21.2 - Clauze de revizuire a preJului contractului:
l) Revizuirea pretului contractului datoriti modificlrilor de proiect sau de specificatii - Iucriri
similare (cu corespondent in pre{urile unitare ale devizelor ofertl contractate):
- se aplicl in situafia in care exist6 diferente intre cantitdlile iniliale din contract qi cele necesar a fi
executate, situafie reglementat6 de proiectant prin dispozi]ie de qantier. Valoarea acestor diferen]e se

calculeazi pebazapreturilor unitare ferme din devizele ofertd contractate.
2) Revizuirea pretului contractului datoritl modificlrilor de proiect sau de specificatii - lucrlri
suplimentare (fErd corespondent in prelurile unitare ale devizelor ofert6 contractate):
- se aplicd in situafia in care apare necesitatea executdrii de lucrdri noi, neofertate, situa{ie
reglementatd de proiectant prin dispozilie de qantier. Valoarea acestor lucrdri se calculeazd cu pre[uri
unitare noi, stabilite de comun acord de c6tre achizitor gi de citre executant, pebazd, de deviz ofertd
care sd respecte recapitulalia devizelor ofertd contractate. Prefurile din devizul ofertd vor fi justificate
prin prezentarea de documente:

o oferte de preJ/facturi de la cel putin 3 agenli economici pentru principalele materialele
o analizd, de pret pentru tariful orar de funclionare utilaje
o analiz6, de pre{ pentru tariful unitar de transport, etc.

3) Orice modificare a prezentului contract altfel decdt in cazurile qi condiliile prev6zute la art. 221
din Legea nr. 9812016 privind achizifiile publice se realizeazd prin organizarea unei noi proceduri de

atribuire. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat dd dreptul Achizitorului de a denunfa
unilateral contractul de achizilie public6

22. Subcontractanfi
2l.l - Executantul are obligalia, in cazul in care sucontracteazd., de a incheia contracte cu

subcontractantii desemnaJi, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 - (l) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnali.

(2) Lista subcontractanJilor desemnati, cu datele de recunoagtere ale acestora, precum qi

contractele incheiate cu acegtia se constituie in anexe la prezentul contract.

213 - (1) Executantul este pe deplin rlspunz[tor fald de achizitor de modul in care indeplineqte

contractul, cit gi pentru modul in care subcontractantii iqi indeplinesc obligatiile.
(2) Sucontractantul este pe deplin rSspunzdtor fatd de executant, de modul in care iqi

indeplinegte partea sa din contract.
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(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terfe pdrfi partea de contract
incredin{atd lui de citre executant.

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese moratorii qi/sau compensatorii
subcontractanJilor dacd acegtia nu igi indeplinesc partea lor din contract gi poate schimba oricare
subcontractant dacl acesta nu gi-a indeplinit partea sa din contract.
21.4 - (1) SubcontractanJii au dreptul de a-gi exprima, la momentul incheierii contractului de achizi\re
publicd sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizifie public6, dupd caz, opliunea
de a fi phtili direct de cdtre autoritatea contractantd. Data incheierii contractului de achizilie publica
este comunicatd subcontractan{ilor de cdtre Executant. Dacd pdn6 la data incheierii contractului nu s-

a primit nici o adres[ de la subcontractanti, in care aceqtia sd-qi exprime optiunea de a fi pl6ti]i direct
de cdtre autoritatea contractant6, se considerl cI aceqtia renuntd la acest drept, plata fEcdndu-se cdtre
executant, urmdnd ca acesta sE distribuie sumele incasate in funclie de prevederile contractelor de
subcontractare. Autoritatea contractant6 efectueazd plSlile directe cdtre subcontractan{ii agrea}i doar
atunci cdnd prestatia acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 pdrfi, respectiv
autoritate contractantS, contractant gi subcontractant sau de autoritatea contractant[ gi subcontractant
atunci cAnd, in mod nejustificat, contractantul blocheaz6 confirmarea execut6rii obligaliilor asumate
de subcontractant.

(2) in condiliile in care subcontractantul/subcontractanlii iqi exprimd opliunea de a fi
pldtit/pl6titi direct, autoritatea contractantd stabilegte, in functie de momentul incheierii contractului
de achizilie publicd sau de momentul introducerii acestora in cadrul contractului de achizilie publicd,
clauzele contractuale obligatorii ce prev6d transferul de drept al obligaliilor de platd cltre
subcontractant/subcontractanfi pentru partea/pdr\ile din contract aferentL/aferente acestuia./acestora,
in momentul in care a fost confirmat[ indeplinirea obliga]iilor asumate prin contractul de
subcontractare, in conformitate cu prevederile alineatului precedent.

21.5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanli, pe durata executdrii prezentului
contract, cu condilia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o modificare substan(iald a

contractului, in condi{iile art. 221 din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice. Schimbarea
subcontractantului nu va modifica preful contractului gi va fi notificatd qi supusd aprobdrii prealabile
a achizitorului, in condiliile prevederilor art.2l9 din Legea nr.9812016 privind achizifiile publice.
2I.6 ' Executantul va rlspunde pentru actele qi faptele subcontractanfilor s6i gi ale experfilor,
agen{ilor, salaria{ilor acestora, ca gi cum ar fi actele sau faptele executantului, ale experfilor, agen]ilor
sau salariatilor acestuia. Aprobarea de cdtre achizitor a subcontractdrii oricArei pdr(i a contractului de
lucrdri sau a angajlrii de cdtre executant a unor subcontractan{i pentru executarea lucrdrilor care fac
obiectul prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaliile sale asumate prin
prezentul contract.

2L.7 - Orice schimbare a subcontractantului, fhrd aprobarea prealabila gi exprimatd in scris a
achizitorului, sau orice incredintare a executdrii lucrdrilor de cdtre subcontractant unei ter[e pdr(i va fi
consideratd o incdlcare a prezentului contract de servicii.

23. Forfa majorl
23.1 - Forfa majori este constatatl de o autoritate competentd.

23.2 - Forfa majo16 exonereazdpitrlile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toati perioada in care aceasta aclioneazd".

23.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a forfei majore, dar frrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau p54ilor p6nd la aparifia acesteia.

23.4 - Partea contractantd, care invocd fo4a majord are obligalia de a notifica celeilalte p6rfi,
imediat qi in mod complet, producerea acesteia gi sd ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in
vederea limitarii consecinJelor.

23.5 - Dacd forta majord aclioneazd, sau se estimeazd cd va ac(iona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s5 notifice celeilalte pdrfi incetarea de plin drept a prezentului contract,
fErE ca vreuna din p6rti sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

24. Solufionarea litigiilor
24.1 - Achizitorul qi executantul vor depune toate eforturile pentru arezolvape cale amiabil[, prin

tratative directe, orice neinlelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu
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indeplinirea contractului.

24.2 - Dacd, dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi executantul nu reugesc sd

rezolve in mod amiabil o divergenld contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze
fie prin arbitraj la Camera de Comerf gi Industrie a Romdniei, fie de citre instantele judecitoregti din
Romdnia, judeful Alba.

25. Limba care guverneazd contractul
25.1 - Limba care guvemeazd contractul este limba romdnS.

26. Comuniclri
26.1 - (l) Orice comunicare intre p[rfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s6

fie transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii, c6t gi in momentul
primirii.

26.2 - Comunicdrile intre pdrfi se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu

condilia confirm6rii in scris a primirii comunic6rii.

27. Legea aplicabill contractului
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romdnia.

Pa4ile au inJeles sE incheie astdzi,. prezentul contract in doud exemplare, c6te unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, ORA$UL OCNA MURE$ prin

PRIMAR DIRECTIA ECONOMICA, DIRECTIA JURIDICA
Vin(eler S,ilviu ec. Onac Aida jur. Nicoari Florin

BIROU URBANISM
ing. Biriq Sorina Geta

AYIZAT CFP,

ec. Drigan Mirela
$EF BIROU ACHIZITII

ec. Potinteu Vasile

- administrator
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