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. OBIECTALCONTRACTULUI
Etapa 1- PROIECTARE (tntocmire proiect tehnic Si proiect pentru obsinerea autoriza{iei de

construire cu studiile de teren aferente c.f, HG 907/2016)
Etapa 2 - EXECUTIA LUCR,{RILOR tn baza proiectului tehnic verdicat Si aprobat cf.
r e gl e mentdril or tn vi go ar e.

C CODURI CPV
CPV: 45310000-3 - Luudri de instalalii electrice.

. SCURTA DESCRIERE A OBIECTIVULUI
Amolasament:

in cadrul contractului se vor proiecta Ei executa urmdtoarele elemente fizice:
- Canale cabluri subterane - 100 m

- Subtraversare str. 9 Mai (interseclie cu str. N. Iorga) pentru cabluri subterane - 25
m. Subtraversarea se va proiecta $i executa prinforaj orizontal.

- inlocuire stdlpi iluminat pubtic ;i modernizare iluminat public - 4 bucdsi
' Cdmine racord - 2 bucdli

o CONDITII GENERALE ALE CONTRACTULUI
Etapa 1- PROIECTARE
In etapa I se vor realiza urmdtoarele documentalii tehnice:

l) Studiu topografic
2) Studiu geotehnic

3) Documentalii tehnice pentru obyinerea certificatului de urbanism qi pentru obyinerea
avizelor Si acordurilor.

4) Proiect pentru autorizorea executdrii lucrdrilor de construire conform HGg07/2016
a. Pdr{i scrise

b. Pdrli desenate

c. Verificare tehnicd

d. Deviz general

e. Indicatori tehnico-economici

5) Proiect tehnic de execulie conform HG907/2016
a. Pdrli scrise

b. Pdrli desenate

c. Detalii de execulie

d. Program de control qi de foze determinante
e. Caiete de sarcini

f Liste de cantitd{i tncadrate tn norme de deviz (inclusiv toate centralizatoarele)
g. Breviare de calcul
h. Verificarea tehnicd a proiectului

6) Asistenld tehnicd. Asistenla tehnicd cuprinde:
Asigurarea asistenlei tehnice pe toatd perioada deruldrii procedurii de achizilie (rdspunsuri la

solicit[rile de clarificdri, ldmuriri, etc. atunci cdnd acestea vizeazd, documenta]ia elaborat[ de
proiectant, in termen de maxim 48 de ore de la transmiterea solicit6rii).

Acordarea de asistenfd tehnicd pe perioada implementdrii proiectului care constd in verificarea
conformitdlii lucrdrilor executate de firma de construclii cu proiectul tehnic la fiecare solicitare a
responsabililor de proiect. Expertul delegat va rdspunde solicitdrii scrise a responsabilului tehnic de
proiect in maxim 48 ore de la data primirii acestuia.

Asistentd tehnicd dupd caz, cu privire la: modificarea oricdrei pd(i a lucrdrii pentru o

completare coresputrzdtoare qi/sau functionare corespunzdtoare a acesteia. Astfel de modificdri pot
include addugiri, omisiuni, substituiri, schimbdri in calitate, cantitate, formd, fel, pozilie, dimensiuni,
nivel caracteristici gi schimbdri in secvenla specificd (ordinea lucrSrilor) metoda gi timpul afectat
fiecdrei lucr[ri.



Asisten{I tehnicl pentru lucrdri diverse gi neprevdzute, cuprinzdnd, intocmirea documentelor
specifi ce (memorii tehnice, antemdsurdtori, etc.);

Asistenld tehnicd la recep{iile parfiale, la terminarea lucrdrilor gi recep{ia finald pentru
obiectivul de investilie;

Participarea la toate fazele determinante de verificare;
In cazuri exceptionale proiectantul va remedia qi eventualele vicii de proiectare apdrute in

perioada de garantie.

Etapa 2- EXECUTIA LaCR,IRILOR

in etapa a 2-a se vor executa lucrdrile obiectivului fn conformitate cu prevederile Proiectului
Tehnic ;i a Detaliilor de execu{ie tntocmite ;i verificate tn etapa l. Aceiteo vor fi aprobate ;i
aut or iz at e de aut o r i t at e a c o ntr a c t ant d, c o nfor m p r ev e der il or I e gal e.

Execulia lucrdrilor va tncepe odatd cu predarea amplasamentului qi emiterea ordinului de
tncepere a lucrdrilor dat de autoritatea contractantd.

Pentru execulio lucrdrilor se vor utiliza numai materiale agrementate Si certificate tn conformitate
cu prevederile Si reglementdrile nalionale tn vigoare, precum Ei cu leg:ile ;i itandardele nayionale
armonizate cu legislalia Uniunii Europene.

Lucrdrile de execulie vor incepe numai dupd receplionarea proiectului tehnic, in urma unui
ordin scris emis de achizitor.

Ofertantul in calitate de proiectant are obligalia de a respecta prevederile legale din Legett nr.
10/1995 privind calitatea tn construcfii, cu modificdrile Si completdriie ulterioarr, iop III- "Obli,gayii

si rdspunderi" secliunea 2 "obligalii ;i rdspunderi ale proiectanlilor"
Ofertantul in calitate de executant al lucrlrilor cle construclii, are obligalia de a respecta

prevederile legale din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construclii, cu moclificarile Ei
completdrile ulterioare, Cap III- "Obligayii Si rdspunderi" Secliunea 2 "Obligolii Si rdspunderti ale
executanlilor"

o LIVRABILE
Pentru etapa 1- PROIECTARE documentaliile tehnice fntocmite se vor preda listat

astfel:

I) Studiu topografic - 2 exemplare
2) Studiu geotehnic - j exemplare
3) Documentalii tehnice pentru oblinerea certificatului de urbanism;i pentru

obyinerea avizelor ;i acordurilor - 2 exemplore/documentalie.
Proiectantul are obliga(ia sd intocmeasca documentaliile pentru oblinerea avizelor (fbr[ costuri

suplimentare pentru beneficiar), sI obfinfl in numele beneficiarului qi si anexeze documentelor
proiectate toate avizele gi acordurile necesare pentru realizarea tuturor lucririlor (inctusiv
verificarea tehnicl a proiectului), contravaloarea acestora fiind suportatd de c6tre achizitor.

4) Proiect pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire conform HG 907/2016 - 2
exemplare

5) Proiect tehnic de execu{ie conform HG 907/20r6 - 4 exemplare
6) CD - cu proiectul listat (fnformat pdf Si tnformat editobil, plansele tnformat .dw9)
7) Evaluqre confidenliald * se vor prezenta listele de cantitdli cu valori, inclusiv det,izul

general qi toate centralizatoarele.
Dupd receplia la beneiiciar, toate documentele elaborate devin proprietatea Orasului Ocna

Mureg care tSi rezervd dreptul de utilizare ulterioard a acestora, iar exicutantul nu poate utiliTa,
transmite sau comunica, in afara Orasului Ocna MureS.

o DURATA CONTRACTULIil maxim 6luni, estimatd astfel;
- Pentru etapa l- PROIECTARE ;i ob{inere avtze- 6l de zile (2luni)
- Pentru etapa 2- EXECUTIA LUCRARTLOR * 122 de zile (4 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 alt6 durat5, prin clarific6ri la
Documentafia de Atribuire.



intdrzierile nejustificate in indeplinirea obtigaliilor contractuale privind serviciile de proiectare
qi serviciile conexe acestora, care duc la prelungirea duratei de realizare a investiliei la care s-a an5;ajat
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 execu{ie a lucrdrilor este de 24 de luni (doi ani), de la
data semndrii procesului verbal de receplie la terminarea lucrdrilor.

Garanlia de bund execulie reprezintd 10% din valoarea totald ofertatd, /drd TVA, .yi se

constituie conform legislaliei in vigoare.

. VALOAREA MAXIM,i A CONTRACTULUI
Valoarea maximd pentru proiectare ;i execulie este de 168067,22 lei fdrd TVA (200000,00 cu
TVA)

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

o MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE
Ofertanlii vor trebui sI prezinte formularul de oferta cf. Formularului anexat (Anexa 1), din care s6

rezulte detaliat valoarea serviciilor de proiectare qi valoarea lucrdrilor.
Pentru a putea prezenta o valoare a lucrdrilor care urneazd,afi proiectate qi executate, autoritatea

contractantd' aprezentat in cadrul acestui caiet de sarcini elementele fizice ce trebuie realizate conlorm
normativelor in vigoare.

In cadrul proiectului tehnic se vor intocmi liste de cantitAli incadrate pe articole de deviz, care 'u,or fi
aprobate de cdtre beneficiar impreuna cu proiectul tehnic. Decontarea lucrdrilor se va realiza pe baza
acestor liste de cantitAli.

Valoarea totald a lucrdrilor prezentate in cadrul formularului de ofertd va fi identicd cu valgarea
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 qi procedurile tehnice necesare realizdrii investiliei.
Propunerea tehnicd trebuie sd demonstreze c5" Ofertantul a inleles corect cerinfele din caieturl de

sarcini Ei cd solu{ia sa tehnicdprezentatd indeplineqte intru totul aceste specificafii.
In cadrul propunerii tehnice trebuie sr se regdseascd qi urmdtoarele:

- Declaralia pe propria rdspundere care sd dovedeascd faptul cd la elaborarea ofertei s-a linut cont de
obligaliile referitoare la condifiile de muncd in domeniul mediului, social Ei 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)
- Ofertan(ii trebuie sa fie autorizafi ANRE pentru instala(ii de medie tensiune. Dovada
autorizdrii se va face prin depunereaautorizatiei, in copie lizibild, conformd cu originalul, semnatd qi
qtampilatd de ofertant, odatd cu documentele de calificare.

o DEPUNEREA OFERTEI
Oferra se vo depune la registratura Beneficiarului tn plic sigilat, pdnd la data indicatd in

anun{urile de publicitqte postate in SEAP Si pe site-ul Beneficiarului.
PRIN TRANSMITEREA OFERTEI CATRE ACHIZITOR OFERTANTII DECLARA CA

SLINT DE ACORD CU TOATE CONDITIILE DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, OTice
neldmuriri privind documentafia de atribuire trebuie clarificate inainte de depunerea ofertei.

Data limitl pentru depunerea ofertei: va fi precizatilin anun(urile postate in SEAP qi pe site-
ul www.primariaocnamures.ro, sec{iunea Achizi{ii publice.

Ofertantul trebuie sd ia toate mdsurile asttbl incdt oferta sd fie primitd gi inregistratd de cltre
autoritatea contractanta pdn6 la data limitd pentru depunere, stabilit6 in anunlurile de publicitate.
ofertele depuse dupi data limitd de depunere nu vor fi luate in considerare.



Ofertele depuse vor fi analizate de cdtre cornisia de specialitate din cadrul primdriei.

Achizilia directd se vo Jinaliza printr-un conlract de execu{ie de lucrdri, conform draftului din
Anexa 4.

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

Anexa2.

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

a serviciilor;
- Autoritatea contractantd i;i rezerva dreptul de a solicita clarificdri in orice fazd a deruldrii

procesului de atribuire a contractului de servicii;

Informa(ii suplimentare/clarificiri, pot fi solicitate pe adresa de e-mail
ocnamures200S@vahoo.com , sau la numlrul de telefon 0733670584, persoani de contact Morar
Viorel. Rispunsul la solicitirile de clarificiri va fi postat pe site-ul Achizitorului
www.primariaocnamures.ro Ia secfiunea Achizi{ii publice.



Anexa nT. 1* FORMULAR DE OFERTA LUCFI.ARI

(denumire ofertant)

OF'ERTA
Cdtre

(denumirea autoritAtii contractante qi adresa completd)

1. Examindnd documentalia de atribuire, subsemnafii, reprezentanli ai ofertantului

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile qi cerinlele cuprinse in documentafia mai sus mentionat6, sd executlm "
Lucriri de moderntzare re[ea electrici in zona parcului central str. N.Iorga qi strada 9 Mai -
proiectare qi execu{ieo', pentru suma totald de ............. (suma in litere qi in cifie,
precum gi moneda ofertei) platibild dupd recepfia serviciilor/lucrdrilor, la care se adaugd TVA in
valoare de ............. (suma tn litere gi in cifre, precum qi moneda), defalcatd astfel:
- valoarea serviciilor de proiectare ..... lei ftri TVA
- valoarea asistenlei tehnice pe timpul implementdrii proiectului ... ... lei ftrd TVA
- valoarea lucrdrilor de execulie ..... lei frrd TVA

2. Ne angajdm ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd c6gtigdtoare, sd incepem lucrlrile c6t mai
curind posibil dup6 primirea ordinului de incepere gi sd termindm lucrlrile in conformitate cu graficul
de execulie anexat, in ............. ...... (perioada in litere qi in cifre).

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

cifre) respectiv pdn[ 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 cAgtigdtoar:e, sI
constituim garanlia de bund executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Perioada de garanlie acordatd lucrdrilor este de ani, incepdnd de la data semn[rii procesului

Verbal de receplie la terminarea lucrdrilor.

6. Precizlm c6:(se bifeazd opliunea corespunzdtoare):

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

marcat in mod clar,,altern ativd" l " altd, ofert6".

l_l nu depunem oferti alternativd.

7. Pdnd la incheierea qi semnarea contractului de achizilie publicd aceasta ofertd, impreund cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptatd ca fiind c6qtigltoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.

8. inlelegem cd nu suntefi obligali sd acceptali oferta cu cel mai scdzut pref sau orice sau orice ofertd
primit6.

Data / I

(nume, prenume Si semndturd),

l,.s.

::::l::::: i;;;,","":*#fJrxHff#ffi1:3x:ff};ru 
qi in numere



Anexa nr. 2 - Model ACORD DE ASOCIERE

ACORD t)E ASOCIERE
in vederea participirii la procedura de atribuire a contractului de achizifie publicl

Prezentul acord de asociere are ca temei L:gal art. 53 din Legea nr.98l2Ol6.

L Plrfile acordului :

, reprezentatd prin...... in calitate de..............
(denumire operotor economic, sediu, telefon)

pi

reprezentatd prin........ ....., in calitate de..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.I Asocia{ii au convenit sr desfrqoare in comun urmdtoarele activitdli:

':*:"*":':i':;;H;l::::;;:';;y:;;l':;:i;t:"ii;,;il;i;;;;",i.,.i,i,r /acordu,ui cadru
.....(o b i e c tul c ontr ac tului/ac or dul ui - c adru)

b) derularea in comun a contractului de achizi\ie publicd tn cazul desemndrii ofertei comune ca
fiind cdstigdtoare.

2.2 Alte activitali ce se vor realizain comun:
1

:

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

Asociatul 2.

2.4 Contribulia financiard/tehnicd/profesionald, a frecarei pd(i la indeplinirea contractului de achizilie
publicd este:

1._ % S.C.

2. % s.c.

2.5 Repartizarcabeneficiilor sau pierderilor rezultate din activitdlile comune desf6qurate de asocierfi se
va efectua proporfional cu cota de participare a fiecdrui asociat, respectiv:

1._ % S.C.

2. % S.C.

3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite inbazaprezentului acord este egalS cu perioada derulirii procedurii de
atribuire gi se prelungeqte corespunzdtor cu perioada de indeplinire a contractului ( in cazul desemndrii
asocierii cafiind cdgtigdtoare a procedurii de achizilie).

4. Condi{iile de administrare qi conducere a asociafiei:
4.1 Se imputernicegte SC..... avAnd calitatea de lider al asocialiei pentru intocmirea
ofertei comune, semnarea qi depunerea acesteia in numele gi pentru asocierea constituita prin prezentul
acord.



4'2 se imputerniceqte SC..... avand calitatea de lider al asocialiei pentru semnarea
contractului de achizilie publicd in numele qi pentru asocierea constituita prin prezentul acord, tn cozul
desemndrii asocierii cafiind cdstigdtoare a piocedurii de achizilie).
4,3 Toli asociafii igi asumd rdspunderea solidard pentru execu]ia contractului;
4'4 Liderul asociafiei sc... ' este imputernicit sb se oblige gi sr primeascr instruc{iuni de
la gi in numele tuturor asociafilor. individual gi coiectiv;
4'5 Liderul asociafiei SC' este responsabil pentru executia contractului, inclusiv
pl6tile;

4'6 Toli asocialii din Asocia{ie au obligafia de a ram6ne in asociere pe intreaga durat6 a contractului.

5. incetarea acordului de asociere
5.1 Asocierea igi inceteazd, activitatea caurnare a urmEtoarelor cauze:

- expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
- neindeplinirea sau indeplinirea necorespunz6toare a activitdlilor prev6zute la art.2 dinacorrj:- alte ca:uze prev6zute de lege.

6 Comuniclri
6.1 Orice comunicare intre pirfi este valabil indeplinitd dacd se va face in
adresa/adresele .......... prevdzute la art..........
6.2De comun acord, asocia[ii pot stabili gi alte modalitdti de comunicare.

7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite intre p6r[i se vor solutiona pe cale amiabilr, iar in
solufionate de cdtre instan{a de judecat6 competentd.

8. Alte clauze:

scris qi va fi transmisa la

caz de nerezolvare vor fi

fiecare parte,
Prezentul u.o. 6te unul pentru
astd2i......... .(data semndrii lui)

Liderul asociafiei:

(denumire autoritate contractantd)

ASOCIAT 1,

ASOCIAT 2,

Notd!: Prezentul acord de asociere constituie un model
cerinlele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

orientativ Si se va completa tn funcyie de



OPERATOR ECONOMIC
Anexa 3

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

DECT,ARATIE
privind respectare,a condifiilor de mediu, social qi al rela(iilor de muncr

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

1i angajez ca pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucrdri sa respect reglementdrile
obligatorii in domeniile mediului, social gi al relaliilor de munc4 stabilite prin legislalia adoptatd la
nivelul Uniunii Europene, legislalia nalionald, prin acorduri coleciive ,uu p.in tratatele, convenliile qi
acordurile intemationale in aceste domenii.

De asemenea, declar pe propria rdspundere cd la elaborarea ofertei am finut cont de obliga]iile
relevante din domeniile mediului, social gi al relaliilor de muncd gi am inclus costul pentru indepilnirea
acestor obligalii.

Data completdrii:

Operator economic

(rsemnltura autorizatl)



Anexa 4

Contract de lucriri

l. in temeiul Legii 9812016 privind achizifiile publice, a HG. nr.39512016 9i a Raportului proceclurii
de atribuire a contractului de achizilie publica avdnd ca obiect " Lucrlri de modern izare rilea
electricr in zona parcului central str. N.Iorga Ei strada 9 Mai - proiectare qi execufie" inregistrat
cu nr. .... s-a incheiat prezentul contract de lucr6ri,

intre

ORA$UL OCNA MURE$ cu sediul in Ocna Mureq, str. N. Iorga, nr.27,jud. Alba, tel.
0258871217, fax. 0258871217, e-mail: ocnamures2005@ydhoo.com, CUt 45632i8, cont:
RO62TRE224A510103200200X deschis la Trezoreria Aiud, re$rezentatit de primar Vin{eler Silviu, in
calitate de achizitor, pe de o parte
pi

....... adresd sediu: localitatea ....., str.
m................., jud. ......, num[r de inmatriculare ......... ...., cod fiscal

: : : llliil ;;ffi,:.:iii :::: , reprezenataprin
avAnd funclia de administrator, in calitate de executant, pe de alti purt".

2. Defini(ii
2.1 - rn prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretafi astfel:
a. contract - prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor gi executant - prrfile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - prelul platibil executantului de cdtre achizitor, in baza iontractului, pentrur

indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;
e. forfa majorf, - un eveniment mai presus de controlul pdrfilor, care nu se datoreaz6 gregelii sau

vinei acestota, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului qi care face imposibild
executarea qi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolu{ii, incendii, inunda}ii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca urnare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enun(iativi. lrlu este considerat fo46 major[ un
eveniment asemenea celor de mai sus care, ftrd a creao imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din pdr(i;

f. zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.
3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cu excep(ia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor
inc-lude forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire lazilereprezintizile calendaristice, dacd nu se
specificd in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului

4.I - Executantul se obligd sd execute 'LucrIri de modern tzare re[ea electrici in zona parcului
central str. N.Iorga Ei strada 9 Mai - proiectare qi execu{ie - Cod CpV - 45310000-3 .

4.2 - Achizitorul se obligd sd pldteascd executantului prelul de .......... frr6 TVA, pentru
execu{ia 'Lucriri de modernizare re[ea electricl in zona parcului central str. N.Iorga qi sirada 9
Mai - proiectare qi execu(ie - Cod CpV - 45310000-3 .

4'3 - Dupd recep{ia la beneficiar, toate documentele elaborate in legdturd cu acest contract devin
proprietatea Oraqului Ocna Mureq care igi rezervd dreptul de utiliiare ulterioard a acesto ra, iar
executantul nu poate utiliza, transmite sau comunica, in afara Oragului Ocna Mureq.
5. Preful contractului

5' 1 - Preful convenit pentru indeplinirea contractului. pldtibil executantului de cdtre achizitor,
conform graficului de pld1i, este de lei, la care se adaugi TVA rje
lei, total valoare contract cu TVA este suma de .......... .... lei.

5.2 - Preful contractului fErd TVA este defalcat astfel:
- valoarea serviciilor de proiectare ... ...... ..... lei
- valoarea asistenlei tehnice pe timpul implement5rii proiectului .. .... lei



- valoarea lucr5rilor de execufie ..... lei
6. Durata contractului
6'l - Durata prezentului contract este de 6 luni, incepand de la data comunicarii ordinului de

incepere, la care se adaugd perioada de garantie a lucrrrilor, astfel:
- proiectare qi oblinere avize - 2 luni de la emiterea ordinului de incepere
- execulie lucrdri - 4 luni de la data aprobarii proiectului tehnic

6'2 - Contractul intrd in vigoare la data semndrii de cdtre ambele pdrfi contractuale qi este valabilpdni la incheierea procesului-verbal de receplie finald, cdnd va fi considerat incetat de drept.
7. Executarea contractului

7' I - Executarea.contractului incepe dupd constituirea garanliei de bun6 execulie, predarea
amplasamentului gi comunicarea ordinului de incepere.
8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:
- Oferta tehnic6 gi financiard
- Graficul de execulie;
- garantia de bund execufie;
- acorduri de asociere, dupd, caz;
- acorduri de subcontractare, dupd"caz;
- angajament de suslinere, dupd caz;
- acte adifionale, dupd caz.

9. Protec{ia patrimoniului cultural nafional
9' l - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

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

9'2 - Executantul are obligalia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii s6i sau oricare
alte persoane sd nu indepdrteze sau sd deterioreie obiectele prevdzute la clauza 9.1, iar imediat dupd
descoperirea qi inainte de indepdrtarea lor, de a inqtiinla ach-izitorul despre aceastd descoperire qi de a
indeplini dispozi{iile primite de la achizitor privin<l iniepdrtarea acestora. Dacd din cauzaunor astfel
de dispozilii executantul suferd intfuzieri qi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pd(ile
vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execu{ie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pre{ul contractului.
9'3 - Achizitorul are obligalia, de indatd ce a luat ta cunogtinid despre descoperirea obiectelor

prevf,zute la clauza 9.1, de a inqtiin(a in acest sens organele de poli{ie gi comisia monumentelor
istorice.

10. obligafiile principale ale executantului/prestatorului
l0'1 - (1) Executantul/prestatorul se obligd si presteze serviciile de proiectare la standardele gi/sau

performanfele stabilite in conformita cu legisla{ia in vigoare, in spe{I i"g.u nr. lOl1995 privind
calitatea in construcfii varianta actualizatd,. Proiectul tehnic va fi ilaboraiin conformitate cu Hotdrar:ea
Guvernului nr. 907 /2016.

(2) Executantul are obligalia de a executa qi finalizalucrdrile, precum gi de a remedia viciile
ascunse, cu aten{ia gi promptitudinea cuvenitS, in concordantr cu obligaliile asumate prin contract qi
caietul de sarcini.

(3) Executantul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura fo4a de munc[, materialele,
instalaliile, echipamentele gi toate celeialte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de qi
pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contraci sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

10'2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguranfa
tuturor operafiunilor executate pe qantier, precum qi pentru procedeele de execu{ie utiiiza[, cu
respectarea prevederilor qi a reglementdrilor Legii ru. l0/1995 privind calitateain construc{ii, cu
modifi carile ulterioare.

10.3 - (l) Executantul are obligalia de a respecta gi executa dispoziliile achizitorului in orice
problemS, menfionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. irr'.arrl in care executantul considerir
cd dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiec(ii, in
scris, fdrd ca obiecfiile respective sE il absolve de obiigalia de a executa dispoziliile primite, cu
excepfia cazului in care acestea contravin prevederilorlegale.



(2) in cazul in care respectarea gi executarea dispozi(iilor prevdzute la alin. (l) determin6 dificultdli
in execulie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

l0'4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor fala de reperele date de
achizitor, precum gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, iispozitivelor qi resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilitdlii respective.

(2) in cazul in care, pe parcuisul execuliei lucrirrilor, survine o eroare in pozilia,cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricdrei pdrfi a lucrdrilor, executantul are obligalia de a rectifi ca eroareaconstatatd, pe
cheltuiala sa, ludndu-se in considerare faptul cd executantul rdspunde qi de intocmirea proiectului
tehnic.

10'5 - Pe parcursul execuliei lucrdrilor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligafia:
i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenldpe qantier este

autorizatd' 9i de a menfine gantierul (at6t timp cdt acesia este sub controlui s6u) gi lucririle (at6t timp
cdt acestea nu sunt finalizate gi ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesard evitarii oricarui
pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura 9i de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protec(ie, ingrdclire,
alarmr qi pazd,, c6nd 9i unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achizitor sau de cdtre alte
autoritati competente, in scopul protejdrii lucr6rilor sau al asigur6rii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate mdsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara gantierului gi
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdiiloi publice sau altora,
tezultate din poluare, zgomot sau alli factori generafi de metodele iale de lucru.

10.6 - Executantul este responsabil pentru menfinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor gi instalaliilor care urmeazda fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere
a lucrdrii pdn6,\a data semndrii procesului-verbal cle receplie a lucrdrii.

10.7 - (1) Pe parcursul executiei lucrdrilor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia,
in mdsura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu st6njeni inutil sau ?n mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) cdile de acces, prin folosirea qi ocuparea drumurilor qi cdilor publice sau private care deservesc
proprietSjile aflate in posesia achizitorului sau a oric[rei ult" p"rrour..

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamafiilor, ac{iunilor in justifie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezult6nd din sau in
legdturd cu obligalia prevdzutd la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8 - (1) Executantul are obligalia de autilizain mod iezonabil 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 oricSruia dintre subcontractanfii sdi; executantul va selecta traseele, va alege qi va folosi
vehiculele, va limita gi repartizaincdrc[turile, in aga fel inc6t traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaliilorcuu ulto.u asemenea, de pe gi pe
qantier, sd fie limitat, in mdsura in care este posibil, astfel incdt sA nu producl deteriordri ,u, ai.trrg".i
ale drumurilor gi podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunic6 cu
sau care se afld pe traseul gantierului, datoritd transportului materialeltr, echipamentelor, instalaliil.r
sau altora asemenea, executantul are obligalia de a despdgubi achizitorul impttriva tuturor
reclamaliilor privind avarierea respectiveror poduri sau diumuri.

10.9 - (1) Pe parcursul execu(iei lucrdrii, executzrntul are obliga(ia:
i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pi qantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalalii, surpius de materiale;
iii) de a aduna 9i indepdrta de pe qantier ddrdmdturile, molorui *, lucrdrile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reline pe gantier. pAnd la sfdrgitul perioadei de garanfie, numai acele

materiale' echipamente, instalalii sau lucrdri provizorii, care ii sunt nLcesare in scopul indeplinirii
obliga(iilor sale in perioada de garan{ie.

10.10 - Executantul se obligd de a despdgubi achizitorul impotriva oricdror:
i) reclama{ii qi ac}iuni in justi}ie, ce rezultd din incdlcar"u uro, drepturi de proprietate intelectuald

(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,instalaliile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturi cu execufia lucrdrilor siu incorporate in acestea; gi



ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu exceplia situaliei in care o
astfel de incdlcare tezultd' din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cdtre
achizitor.

11. Obligafiile achizitorului
1 1' l - (1) Achizitorul se obliga sd receptioneze serviciile de proiectare prestate in termen de maximl0 zile.

(2) Dupa recepfia la beneficiar, toate documentele elaborate devin proprietatea Oragului Ocna Mureq
care igi tezervd dreptul de utilizare ulterioard a acestora, iar executantul nu poate utlliza,transmite sau
comunica, in afara Oragului Ocna Mureq

(3) La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligafia de a obline toate autor iza[iileqi avizele necesare
execuliei lucrdrilor.

ll '2 - ( I ) Achizitorul are obligafia de a pune la dispozilia executantului, ftr[ platd, dacd nu s-a
convenit altfel, urmdtoarele :

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcin6;
b) suprafefele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizareade gantier;
c) cdile de acces rutier qi racordurile de cale feratdj
d) racordurile pentru utilitd{i (apd,, gaz, energie, camalizare etc.), p6n6la limita amplasamentului

qantierului.

e) intreaga documentalie necesarl pentru executia lucrarilor contractate
(2) Costurile pentru consumul de utilitiji, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de

m6surat se suportl de cdtre executant.
1 1'3 - Achizitorul are obligalia de a examina qi 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 dispozifiile gi livrdrile sale.
12. sancfiuni pentru neindeplinirea culpabili a obiigafiilor

l2'l - In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reuqegte sd-gi indeplineascd obligafiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptEfit de a deduce din prelul contractului, ca
penalitali, o sumd echivalentd cu o cotd procentuald de O,lYodin valoarea lucrdrii neexecutate din
pre{ul contractului, pentru fiecare zi de intdrziere, p6ni la indeplinirea efectiva a obliga}iilor.

l2'2 - (1) in cazul in care achizitorul nu onore;a)zd,facturile in termen de 28 de zile de la expirareir
perioadei convenite, atunci acesta are obliga{ia de a plati, ca penalitali, o sum6 echivalentd cu o cotir
procentuald de 0,1%o din plata neefectuatd la termen, pentru fiecar" ri d,"int6rziere, p6nd la indeplinirea
efectivd a obliga{iilor.
(2) Achizitorul se obligd sd plateasci preful serviciilor de proiectare cdtre prestator in termen de
maxim 60 zile de la depunerea facturii la achizitor, dar numai cu condilia recepliondrii documenta{iilor
tehnice pentru care se face plata. Nu se vor efectua pldti in valutd.
(3) Achizitorul se obligd sd plateascd pretul lucrdrilor de execulie cdtre executant in termen de maxim
6-0 zile de la depunerea facturii la achizitor, dar numai cu condilia recepJiondrii lucr6rilor pentru care se
face plata. Nu se vor efectua pldli in valut6.

l2'3 - Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de c6tre una dintre p6rfi, in mod
culpabil 9i repetat, dd dreptul pdr\iilezate dqa considera contractul de drept reziliatgi ie apretinde
plata de daune-interese.

l2'4 - Achizitorul iqi rezervd dreptul de a renunfa oricdnd la contract, printr-o notificare scris6
adresatd executantului, ftrd nicio compensafie, daca acesta din urm6 da fdiment, cu condilia ca aceastd
renunlare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acfiune sau desp6gubire pentru executant. in
acest cM, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare p"nt.u partea din contract
executatd pan[ la data denunldrii unilaterale acontractului.
Clauze snecifice

13. Garan(ia de bunl execu(ie a contractului
13'1 Executantul se obligd sd constituie garanlia de bund execulie a contractului in scopul asigurdrii
achizitorului de indeplinirea cantitativd, calitativd qi in termenul convenit a contractului, inainte de
inceperea executirii contractului, in termen de 5 zile lucrdtoare de la data semnarii contractului de
ambele pa4i, in cuantum de l0o/o din valoarea contractului frr6 TVA (...... lei), pe intreaga
duratd de valabilit ate a prezentului contract.
l3'2 - Garan(ia de bun6 execufie 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



anex6 la contract, prevederile art. 36 alin.(3) _

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
achizilie public5/acordului--cadnr din L"g"u .rr.
corespunzdtor.

(5) din Hot6r6rea Guvernului nr. 39512016 pentru
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

9812016 privind achiziliile publice, aplicdndu-se

l3'3' - Indiferent dacd instrumentul de garantare este emis de o societate bancardsau de o societate deasigurdri gi indiferent de forma in care sunt prezentate scrisorile de garanfie acestea nu pot con]ineprevederi privind proceduri, conclilii, termene sau orice alte obliga(ii'in saicina achizitorului fat[ deorice alte persoane frzice sau juridice romdne qi strdine care au calitatea de te4i fat6 de prezentul
contract.

l3'4' - (1) Garanliade bund execu{ie se poate constitui gi prin retineri succesive din sumele datorate
pentru facturi parfiale. In acest caz executantul are obligalia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct
la dispozilia autoritdlii contractante. Suma ini(iald care se depune de c6tre executant in contul deschis,
nu trebuie sd fie mai micd de O.5oh din prelul contractului fErd TVA. Executantul trebuie sd facd
dovada pld{ii sumei iniliale de ............. lei (0,5%o din pre(ul contractului ftrd TVA).

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeazd sd alimenteze acest
cont prin relineri succesive din sumele datorate gi cuvenite contractantului, p6nd la concuren(a sumei
stabilite drept garanlie de bund execu{ie. Autoritatea contr actantd. va ingtilnla contractantul despre
vdrs[mdntul efectuat, precum qi despre destina]ia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria
Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plafi at6t de catre contractant, cu avizul scris al
autoritafii contractante care se prezintd unitalii Trezoreriei statului, c6t gi de unitatea Trezoreriei
Statului la solicitarea scrisd a autoritafli contractante in favoarea cdreia este constituitf, garanfia de
bund execulie. Contul astfel deschis este purtdtor de dobdnda in favoarea contractantului.
l3'5' - Orice modificare convenitd de pdrlile contractante privind pre{ul qi /sau durata contractului
atrage dupa sine obligalia executantului de actualizare a garanliei 

^ 
ds bund execu{ie, in termen de

maxim 5 zile lucrdtoare de la data producerii modificdrii. Dacd executantul nu prelungegte valabilitatea
garanfiei de bund execufie, achizitorul poate revendica intreaga valoare u gur*ii"i delund execufie.
13'6' - Autoritatea contractantd are dieplul de a emite pretenfii asupra garanfiei de bun6 execulie,
oricdnd pe parcursul indeplinirii contractului de achiziliepublici, in limita"prejudiciului creat, in cazul
in care contractantul nu igi indeplineqte din culpa sa obligaliile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretenfii asupra garan]iei de bund .*".,;1i. autoriiatea contractantd are obligatia de a notifica
pretenlia atdt contractantului, c6t gi emitentului instrumentului de garantare, precizdndobligaliile care
nu au fost respectate, precum gi modul de calcul al prejudiciuluil in situalia executdrii garanliei de
bund execulie, parfial sau total, contractantul are obligalia de a reintregi garanli a in cauz{..upo.tut lu
restul rdmas de executat.

13.7 - Achizitorul se obligi sd restituie garan[iade bund execu(ie dupd cum urmeazd:
a)70% din valoarea garantiei de bund execulie, in termen de 14 ril. d" ladataincheierii procesului

verbal de receplie la terminarea lucrdrilor, in cazul in care, in procesul verbal de receplie la Lrminarea
lucrdrilor nu sunt remedieri qi completdri de efectuat in sarcina executantului, iaryiscrrt pentru r,.icii
ascunse este minim.
b) restul de 30Yo din garanlia de bund execulie constituita, rdmdne in cont la dispozilia achizitorului,
pdnd la expirarea perioadei de garanlie a lucrdrilor executate, pe baza procesului verbal de receplie
final5.

14. inceperea qi execufia lucririlor
l4'1 - (l) Executantul are obligalia de a incepe lucrdrile in timpul cel mai scurt posibil de la

primirea ordinului in acest sens din parteaachiiitorului. Termenul este de maxim 5 zilede la emiterea
ordinului de incepere a lucrdrilor.

(2) Executantul trebuie sd notif,rce achizitorului qi, dacd este cazul, Inspec{iei de Stat in
Construclii, Lucrdri Publice, Urbanism gi Amenajarea Teritoriului data irr".p"rii efective a lucrdrilor.

(3) Lucrdrile se vor executa in funclie de alocdrile bugetare, inbazaordinului de incepere a
lucrdrilor dat de beneficiar, la inceputul fiecdrui an bugetar.

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

(2) Executantul va ptezenta,la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de execu{ie
de detaliu, alcf,tuit in ordinea tehnologicd de execufie. in cazul in care, dupd opinia ichizitorului, pe
parcurs, desfrqurarea lucrdrilor nu concordd cu graficul general de execu{ie a lucr6rilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezentaun grafic ievizuit,ln vederea termindrii lucrarilor la d,ata



prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle
asumale prin contract.

(3) In cazul in care executantul intdrzie inceperea lucrdrilor, terminarea preg6tirilor sau daci nu iqi
indeplinegte indatoririle prevdzute la pct. t+. t atin. (2), achizitorul este inarepiagt sd-i fixeze
executantului un termen pdnd la care activitatea sd intre in normal qi s[ il avirtizeze cd,,in cazul
neconform5rii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

(4) Nerespectarea graficului de lucr5ri (intdrziercalucrdrilor cu mai mult de 30 de zile calendaristice,
din vina exclusivr a executantului) atrage dupa sine posibilitatea rezilierii unilaterale a contractului de
lucrdri de cltre Beneficiar.

14'3 - (l) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desftgurarea execu{iei lucrdrilor qi de a stabili
conformitatea lor cu specificaliile din anexele la contract. Pa(ile contraciante au obligalia de a
notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanfilor loi atesta]i profesional pentru acest scop, gi
anume responsabilul tehnic cu execufia din partea executantului gi dirigintele de gantier ruu, du.a1rt.
cazul, alt[ persoand,fizicd, sau juridicd atestatd potrivit legii, din partea"achizitorului.

(2) Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncd, in
ateliere, depozite 9i oriunde iqi desfdgoard activitdlile legate de indeplinirea obligaliilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.

14'4 - (l) Materialele trebuie sd fie de calitateaprevdzutdin documentalia de executie;
(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare pentru

verificarea, mdsurarea 9i testarea lucrdrilor. Costul probelor qi incercarilor, inclusi, -urop..a aferentd
acestora, revin executantului.

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

l4'5 - (l) Executantul are obliga{ia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fdrd aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de c6te ori astfel de lucr[ri, inclusiv
funda[iile, sunt finalizate, pentru a fi examinate qi mdsurate.

(3) Executantul are obligalia de a dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare, la dispozifia achizitorului,
gi de a- reface aceastr parte sau pr4i de lucrare, dac6 este cazul.

(a) in cazul in care se constat[ ci lucrdrile sunt rJe calitate corespunzatoare gi au fost executate
conform documenta{iei de execu}ie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi .efucerea vor fi suportate
de cdtre achizitor.iarincazcontrar, de cdtre executant.
14'6 - in cazul in care devine aplicabil5 clauza 15.3 din contract, executantul are obligalia de a lua
mdsurile corespunzdtoare de protejare a lucrdrilor contra timpuiui friguros in aga fel inc6t s6 fie
a-siqurate condilii pentru conservarea calitafii lucrdrilor executaie gi reluirea normald a lucrdrilor Erd
cheltuieli suplimentare de refacere sau repara{ii.

15. Intirzierea qi sistarea lucrlrilor
15.1 - Incazulin care:

i) volumul sau natura lucrdrilor neprevdzute; sau
ii) condiliile climaterice exceplional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd executantului gi nu a survenit prin incdlcarea

contractului de cdtre acesta
indrepta[esc executAltul de a solicita prelungirea termenului de execufie a lucrdrilor sau a oricdrei p6r[i
a acestora, atunci, prin consultare, pd4ile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execu{ie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la preful contractului.
15 '2 - FdrS a prejudicia dreptul executantului prevlzut in ilauza 12.2, acestaare dreptul de a sista

lucrdrile sau de a diminua ritmul execu(iei dacd achizitorul nu pldtegte in termen de 2g de zile d,e la
expirarea termenului prevdzut la clauza 18.2; in acest caz, va n-otifica, in scris, acest fapt achizitorului.
l5'3 - intreruperea lucr[rilor pe timpul iernii se face in perioada conven{ionald de timp friguros (15
noiembrie - l5 martie) atunci c6nd are loc instalar.u .ordiliilor climateiice nefavorabile realizdrii
lucrdrilor, iar reluarea lor se face in momentul in care condiliile meteo permit.
16. Finalizarea lucririlor



16'l - Ansamblul lucririlor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prev6zut a fi finalizatintr-un
termen stabilit prin graficul de execufie, trebuie finalizatin termenul convenit, termen care se
calculeazi de la data inceperii lucr6rilor.

16'2 - (l) La finalizatealucrdrilor, executantul are obligalia de a notif,rca, in scris, achizitorului cd
sunt indeplinite condiliile de receplie, solicitdnd acestuia Lonro"ur"u comisiei de recep[ie.

(2) Pe baza situafiilor de lucrrri executate confirmate gi a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de recepfie il;;;;ii;-;;;;-'
constatd cd sunt lipsuri sau deficien{e, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se gi termenele
pentru remediere 9i finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi deficien{eloi, la o noud
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receplie

l6'3 - Comisia de recep{ie are obligalia de a constata stadiul indlplnirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentafia de execu{ie qi cu reglement6rile in vigoare. 1; fd.rc ;;- 

-

constatdrile frcute, achizitorul are dreptul de a aproba ru, d. a respinge recJplia.
16.4 - Receplia se poate face gi pentru pdrfi ale lucrlrii, distincte aii prn"i de ,ede.e fizic gi

func{ional.

17. Perioada de garan(ie acordati lucrErilor
17 'l - Perioada de garanfie este de 2 ani de la data intocmirii Procesului Verbal de recep{ie la

terminarea lucrdri I or la frnalizar ea lucrlri lor.
17 '2 - (l) in perioada de garan(ie, executantul are obligalia, in urma dispoziliei date de achizitor, de

a executa toate lucrdrile de modificare, reconstrucfie gi remediere a viciiloi gi a altor defecte a cdror
cauzd' este nerespectarea clauzelor contractuale, de reparare sau inlocuire a tuturor utilajelor gi
instalaliilor in cazul defectdrii acestora.

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

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

ii) neglijenfei sau neindeplinirii de cdtre executant a oricdreia dintre obligaliile explicite sau
implicite care ii revin in baza contractului, cu toate anexele sale.

(3) in cazul in care defecliunile nu se datoreazd executantului, lucrdrile fiind executate de c6tre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi platit ca lucrdri
suplimentare.

17 .3 - in cazul in care executantul nu.executd lucrdrile prevdzute la clauza 17 .2 alin. ( 1 ) gi (2),
achizitorul este indreptdlit sd angajeze gi sd plSteascd alte persoane care sd le execute. cheltuielile
aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de catre achizitoide la executant sau relinute din sumele
cuvenite acestuia.

18. Modalitifi de ptati
l8'l - (l) Achizitorul are obligalia de a efectuaplatacdtre executant in 30 zilede la inregistrarea

facturii la registratura beneficiarului. Factura se va emite numai dupd acceptarea situa(iilor de lucrdri
executate, de cdtre reprezentantul achizitorului.

(2) Plafile par\iale trebuie sd fie fbcute, la cererea executantului, la valoarea lucrdrilor executate
conform graficului de execulie a lucrdrilor. Lucrdrile executate trebuie sd fie dovedite ca atareprintr-o
situafie de lucrdri, intocmitd astfel incdt s6 asigure o rapidd gi sigurd verificare a lor.

(3) Situaliile de lucrrri lunare se confirmd in termenul d; 10 zile d,e la datainregistrdrii acestora
la registratuta achizitorului' in cazul in care situaliile de lucrdri nu sunt intocmite corespunzdtor, ele
vor fi restituite executantului, urmdnd sd curgd un nou termen de 10 zile de la dati inregistrdrii
situaliilor de lucrdri refdcute.

(4) Plaflle se vor efectua pentru cantitalile de lucrdri efectiv realizate, conform situafiilor de
lucrdri acceptate de achizitor.

18.2 - Dacd' achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucr6rilor sau de a diminua ritmul
execu(iei. Executantul poate solicita, justificat, ca penalit[1i, o sum6 echivalentd cu o cotd procentual6
de 0,1o/o din plata neefectuatd pe zi d,eintdrziere.Imediat ie achizitorul igi onoreazd,restan{a,
executantul va relua executarea lucrdrilor in cel mai scurt timp posibil.

18.3 - Plata facturii finale se va face imediat dupl verifi.u..u gi acceptarea situafiei de platd
dehnitive de cltre achizitor. Dac[ verificarea se pielungegte din diferite motive, dar, in special, datoritd
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi pldtii6 imediat.



18'4- Contractul ntt va fi considerat terminat pdn6 c6nd procesul-verbal de recep{ie final6 nu va fisemnat de comisia de recepfie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform contractului.
Recep{ia finala va fi efectuat[ confonn prevederilor legale, dup6 expirarea perioadei de garan{ie. plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrdrile ixecutate nu va fi condilionatd de eliberareacertificatului de recep{ie final[.

18'5' - Termenele de platd menlionate in prezentul contract vor fi condilionate de termenele deprimire a fondurilor alocate de la Instituliile abilitate, perioada de plat6 menlionat6 mai sus put6nd fiprelungitd de citre Achizitor, prin notificare adresata i'urnizorului, cu inc6 30 de zilecalculate de latermenul prevdzut mai sus, ftrd ase calcula penalitdli qi daune interese de cdtre Furnizor, pdnd,la
momentul oblinerii fondurilor aferente alocate prezentului contract.

18:6t - In situalia in care termenele de platd menlionate mai sus nu pot fi respectate de cdtre
Achizitor, pentru motivul menlionat la punctul 18.5, de comun acord se aplicd dispoziliile prezent*lui
contract care privesc rezilierea contractului incheiat, Furnizorul avand dreptul de a solicita eventualele
sume de platd scadente de la Instituliile ablitate, f;ird culpa Achizitorului.
19. Ajustarea pre(ului contractului

l9'1 - Pentru lucrdrile executate, pldlile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate inpropunerea financiard, anexd la contract.
19.2 - Prelul contractului NU se ajusteazd.

20. Asigurlri
20'1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrdrilor, o asigurare ce va

cuprinde toate riscurile-ce ar putea apdreaprivind lucrdrile executate, utilajele, instalafiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, p.ttonulul.propriu qi reprezentanlii imputernici{i sd verifice, sd

i::l:::]}_Yl:"-.ptioneze 
lucrdrile, precum si daunelesauprejudiciile aduse cdtre terfe persoane

rrztce sau Jurrdlce.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agenlie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi

suportatd de cdtre executant din capitolul "cheltuieli indirecte".
(3) Executantul are obligaJia d,e a prezenta achiziton*lui, ori de cdte ori i se va cere, polifa saupolilele de asigurare qi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligalia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate

persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sdprezinteachizitorulii,lu.L...e, polilele
de_a^sigurare gi recip.isele pe_ntru plata primelor curente (actuarizate).

20'2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun i.t a. daune-interese, compensa(ii pldtibile prin
lege, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu excep{ia unui accident sau piejudiciu rezultand din vina achizitorului, a
agenlilor sau a angajafilor acestuia.
21. Amendamente

2l'l - Pa4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adifionat, ara organizieaunei noi proceduri de atribuire in
conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) din Legea nr. gSl2ol6privind achiziliile publice.

21.2 - Clauze de revizuire a pretului contractului:
l) Revizuirea rrretului contractului datorili mr / ^! v r,zurr rq ,,, ..ryI!_!I:31gJ ut oaTortta modlticnrilot. de pr .ari
similare (ctt corespondent in prelurile unitur" ur. o@
- se aplica in situa{ia in care existi diferenle intre: cantitalile initriale clin contracr gi cele necesar a flexecutate' situa{ie reglernentatd de proiectant prin dispoziiie de qantier. valoarea acestor diferen}e se
calculeazd pe bazaprefurilor unitare ferme din devizele oferta contractate.
2) B.evizuirea pretului contractului datorit[ mo,clificfirilor de nroiect sau de snecificatii - lusuplimentare (fbrd corespondent ir:, preglf. *itu,

;:t-lllt:]:[-Y:t'X1l]_Tj: 
apare necesitalea executrrii de lucrf,ri noi, neof'ertate, situafie reglementatd

de proiectant prin dispozilie de qantier. valoarea acestor lucriri se calculeaz#;*Uiu?i,#noi,
stabilite de comun acord de cdtre achizitor qi de crtre executant, pe bazd de deviz ofert6 care s6
respecte recapitulalia devizelor ofertd contractate. Preturile din devizul oferta vor fi justificate prin
prezentarea de documente:

r oferte de prel/facturi de la cel putin 3 agen(i economici pentru principalele materialeleo analizd de pre{ pentru tariful orar de func}io,are utilaje

3) Orice modificare a prezentului contract altfel decdt in cazurile qi condiliile prevdzute la art.22l din
Legea rv' 98/2016 privind achizifiile publice se realizeazd, prin organizarci unei noi proceduri de



atribuire' Nerespectarea prevederilor prezentului alineat dd dreptul Achizitorului de a denunta
unilateral contractul de achizilie publica 

-r ---- - r sv q uvtt

22. Subcontractanfi
2l '1 - Executantul are obligafia, in cazul in care sucontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractanfii desemnafi, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
2l'2 - (l) Executantul are obliga{ia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate
cu subcontractanlii desemnali.

(2) Lista subcontractan{ilor desemna}i, cu datele de recunoaqtere ale acestora, precum gi
contractele incheiate cu aceqtia se constituie in anexe la prezentul contract.
2l'3 - (1) Executantul este pe deplin rdspunzdtor fali de achizitor de modul in care indepli,eqte
contractul, c6t qi pentru modul in care subcontractan{ii iqi indeplinesc obligaliile.

(2) Sucontractantul este pe deplin r[spunzdto r falt d" e*.criart, de modul in care igi
indeplinegte partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta
incredin{atd lui de cdtre executant.

unor terfe p[r[i partea de contract

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese moratorii qi/sau compensatorii
subcontractan{ilor dacd aceqtia nu igi indeplinesc partea lor din contract qi poate schimba oricare
subcontractant dacr acesta nu qi-a indeplinit purt"u,u ain contract.
2l'4 - (l) Subcontractanlii au dreptul de a-qi exprima, la momentul incheierii contractului de achizilie
publicd sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizilie publicd, dupd caz, op{iunea de
a fi platili direct de cdtre autoritatea contractantd. Data incheierii contractului de achizdie publica este
comunicatd subcontractan{ilor de cdtre Executant. Dacd p6nd la data incheierii contractului nu s-aprimit nici o adresd de la subcontractan{i, in care aceqtia sd-qi exprime optiunea de a fi pl6ti{i direct de
cdtre autoritatea contractantd, se considerd cd acegtia renunld ia acest drept, plata fri6ndu-se catre
executant, urmand ca acesta sd distribuie sumele incasate in funcfie de pievederile contractelor de
subcontractare' Autoritatea contractantd efectueazri pla{ile directe .atr. ,rb"ontractan}ii agreafi doar
atunci cAnd prestafia acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 pd4i] respectiv
autoritate contractantd, contractant gi subcontrictant sau de autoiitatea contractantd gi subcontractant
atunci cand, in mod nejustificat, contractantul blocheazd confirmarea executdrii obligaliilor asumate de
subcontractant.

(2) in condiliile in care subcontractantul/subcontractanfii iqi exprimd opliunea de a fi
platit/platiti direct, autoritatea contractantd stabileqte, in funclie de momentuiincheierii contractului de
achizilie publici sau de momentul introducerii acestora in cadrul contractulu i de achizi{ie public6,
clauzele contractuale obligatorii ce prevdd transferul de drept al obligafiilor de plat6 c6tre
subcontractant/subcontractanli pentru partea/plgile din contract afirentd/aferente acestuia/acestora, in
momentul in care a fost confirmatd indeplinirea obligafiilor asumate prin contractul de subcontractare,
in conformitate cu prevederile alineatului precedent.
2l'5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executdrii prezentului
contract, cu condilia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinie o modificare substanliald a
contractului, in condiliile art. 221 din Legea nr. 98l20lO piivinO achiziliile publice. Schimbarea
subcontractantului nu va modifica preful conlractului qi va fi notificatd gi supusd aprobdrii prealabile a
achizitorului, in condiliile prevederilor art.2lg din Legea nr.98l20l6prirind achiziliile prbli...
2l'6 - Executantul va rdspunde pentru actele qi faptele subcontiactanlilor sai gi ale expe4ilor,
agenfilor, salariatilor acestora, ca gi cum ar fi actele sau faptele executantului, ale experfilor, alenlilor
sau salaria[ilor acestuia' Aprobarea de cdtre achizitor a suLcontractdrii oric6rei pdrfi a contraciului de
lucrdri sau a angajdrii de c[tre executant a unor subcontractan]i pentru executarea lucrdrilor care fac
obiectul prezentului contract nu va elibera executantul de niciunu di.rtr" obliga[iile sale asumate prin
prezentul contract.
2l'7 - Orice schimbare a subcontractantului, ftr[ aprobarea prealabila qi exprimat[ in scris a
achizitorului, sau orice incredinlare a executdrii lucrdrilor de cdtre subcontraciant unei te(e pdrfi va fi
consideratd o incdlcare a prezentului contract de servicii.
23. For(a majorl

23 J - Forfa majord este constatatd de o autoritate competentd.
23.2 - Forfa majord exonereazd,pd4ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract. pe toat6 perioada in care aceasta aclioneazd,.
23.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de ac{iune a fo4ei majore, d,ar fard, a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor p6nd laaparilia acesteia.



23 '4 - Partea contractantd cate invocd for{a majord are obliga}ia de a notifica celeilalte p6r[i, imediat
9i in mod complet, producerea acesteia qi sd ia orice masuri ru'r. ii stau r" oirplriUe in vederea limitrriiconsecinlelor.

23 '5 - Dacd fo(a majorf, aclioneazd,sau se estimeazd cd va ac(iona o perioadd mai mare de 6 luni,fiecare parte va avea dreptul s6 notifice celeilalte p5r[i incetarea de plin drept a prezentului contract,
lfca vreuna din parfi s[ poatd pretinde celeilalti daune-interese.
24. Solufionarea litigiilor

24'l - Achizitorul gi executantul vor depune toate eforturile pentru arczolvape cale amiabild, prin

I1'::1Y:,1]T1?."-.i." 
neinlelegere sau disputr care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legrturr cu

indephnlrea contractul ui.
2!'2 - Dacd, dup6-l.5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi executantul nu reuqesc sd

rezolve in mod amiabil o divergenld contractu ald, frecarepoate solicita ca disputa s6 se solulioneze fieprin arbitraj la Camera de Comerf qi Industrie a Romdniel, ne ae cdtre instanfile iudecatoreqti din
Rom6nia, judetul Alba.
25. Limba care guverneazd contractul

25.1 - Limba care guvemeazd contractul este limba rom6nd.
26. Comuniciri

26'1 - (l) orice comunicare intre pdrfi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisd in scris.

_,9J9"t" 
document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, c6t gi in momentulpnmrlr.

26'2 - Comunicdrile intre pdr(i se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.
27 . Legea aplicabill contractului

27 .l 'contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
Parfile au in]eles sd incheie astdzi,. prezentul contract in doui exemplare, c6te unul

pentru fiecare parte.
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