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CAIET DE SARCINI
EXECUTAREA LUCNANNON DE REPARARE A DRUMURILOR DEGRADATE , PRIN

APLICAREA DE PLOMBB CU MIXTURA ASFALTICA

Avdnd in vedere starea actuali a carosabilului gi a degraddrilor evolutive datorate solicitdrilor
dinamice qi mai ales a factorilor climaterici, este necesari executarea lucrdrilor de intretinere specifice tipului
de imbrdclminte a strizii, in regim de urgentd, imediat ce starea vremii o permite, in vederea aducerii strlzilor
la o stare normal[ de exploatare, care sd asigure siguranJa gi confortul circulatiei. lJzura qi degradarea
imbrdcdmin(ilor strdzilor se produce sub actiunea a numerogi factori:
l. Factori specifici strdzilor:
- desfacerea qi refacerea imbrdcdmintilor din cauza instalaliilor edilitare subterane, desele fr6n6ri, opriri gi
porniri ale autovehiculelor, numeroasele puncte de stationare ale autovehiculelor, proasta scurgere a apelor de
suprafalS pe strdzile necanalizate, modul defectuos de curdfire al zdpezii qi ghelii de pe imbrlcdminti, capacele
cdminelor diverselor instalatii subterane care creeazdin imbrScdminte zone slabe.
2. Circula1ia:
- strizile care se vor repara au o vechime considerabild gi constructia lor nu mai corespunde traficului gi

condiliilor actuale, care duc la o degradare timpurie a imbrdcdmintilor, deoarece felul gi intensitatea actual6 a
traficului este mult mai mare decdt cea care sa luat in calcul la data proiectirii qi construirii strlzilor, cele mai
multe drumuri au fundafii ce nu preiau cu eficientl sarcinile produse de traficul intens.
3. Factori geografici:
- agenlii atmosferici: apa, vdntul, insolatia, variatiile de temperatur6 gi umiditate, precum qi condiliile
geotehnice au o acfiune directl asupra imbrdcdmin]ilor, iar in combina(ie cu actiunea circulatiei, influen]a lor
distrugdtoare capiti o importanfi gi mai mare.

Sub acliunea circulatiei, imbricdmintile se uzeazd, continuu. Aceast[ uzurd a materialelor, care este
uzurd morald, este inevitabil[ gi nu poate fi evitatd dec6t prin inlocuirea materialelor uzate, cdnd uzura este
inaintat6.

Degradlrile provocate de inghet-dezghet sunt defectiuni ale complexului rutier datorate fenomenului
de umflare neregulatd, datoritl acumularii apei in zona de inghe! gi transformarea acesteia in lentile sau fibre
de ghea(d precum gi diminudrii capacitdlii portante a patului drumului datoriti sporirii locale a umiditalii in
timpul dezghelului.

DegradSrile pot afecta fie toate straturile sistemului rutier, fie numai straturile superioare gi, in special,
cele de uzurd.

To{i factorii men{ionafi mai sus fac ca imbr[c[minfile str6zilor sd se degradeze mai ugor 9i mai repede
decdt cele de pe drumurile extraurbane.

I. Descrierea lucrlrilor

Tipurile de lucrdri specifice de intre{inere propuse pentru a fi licitate sunt:
- lucrdri specifice de intrelinere a strizilor modernizate prin plombdri gropi cu materiale pe bazd, de lianti
hidraulici qi bituminogi.

Indiferent de forma aleasd pentru pregdtirea anterioard plombSrii (prin decapare sau frezare.), o
condilie impus6 de persoana juridicd achizitoare este aceea de a nu se pregdti o suprafafa pentru plombare mai
mare decdt aceea care se poate repara pAnI la sfArg-itul zilei de lucru respective, c6t gi ocuparea domeniului
public cu materialul rezultat din decapdri gi frezlri. in cazul unor motive obiective, suprafala decapatd rdmasd
se va semnalizain mod corespunzdtor.

Materialul rezultat din decapare se va transporta in locurile stabilite de achizitor gi comunicate
executantului. Achizitorul va line o evidenfd a materialului frezat,transportat gi depozitat.

La primirea amplasamentului, executantul are obligativitatea de a anun{a in scris data de incepere a
lucrlrii detindtorilor de reJele de utilititi publice, pentru asigurarea de cdtre acegtia a asistentei tehnice pe tot
parcursul execufiei, cu privire la repozilionarea in plan vertical, dupd caz, a capacelor cdminelor de vizitare,



gurilor de scurgere a apelor pluviale, a cdminelor de vane qi rdsufldtorilor de gaze de pe traseele existente gi
vor intocmi proces verbal cu num[rul acestora qi pozilionarea lor pe amplasamentul respectiv.

Procesul verbal va fi obligatoriu predat dirigintelui de gantier sau responsabilului desemnat de
achizitor pentru atagarea la Cartea tehnicI a construc!iei.

Lucrdrile se vor efectua sub circulaJie, frrd inchiderea acesteia sau instituirea de restriclii pe termene
indelungate.

Executia lucrdrilor se va derula pe parcursul anilor 2Ol9 - 2020, incepdnd cu data emiterii ordinului de
incepere a lucrlrilor gi a semndrii contractului de executie de lucrdri, imediat ce condiliile meteorologice vor
permite, in condilii normale de lucru, pentru cantitSlile fizice contractate, in baza unei dispozilii de inJepere a
lucrlrilor emise de citre Achizitor.

Lucrlrile care se executi in zona drumului public, precum gi obstacolele producdtoare de restriclii
pentru circulatie trebuie sd fie semnalizate cu echipamente moderne, conform instruciiunilor comune elaborate
de Ministerul de interne gi Ministerul Transporturilor.

in caz de producere a unui eveniment rutier ca urnare a stirii tehnice a drumului public s6u a
semnalizdrii necorespunz[toare a obstacolelor sau a lucrdrilor care se executi pe acesta, executantul lucrdrilor
r6spunde contraven{ional, civil sau penal, dup6 caz.

La lucrdrile la care se fac incercbri, calitatea probei se consideri realizat6, dacdrezultatele se inscriu in
toleranlele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

Achizitorul are dreptul de a supraveghea desftgurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acesteia i se va asigura accesul la locul de munc6, in ateliere, depozite gi oriunde se desligoard
activitdli legate de realizarea ob I i gali i lor contractuale.

Achizitorul este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le considera necesare
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor contractantului.

Achizitorului trebuie sd i se comunice numele responsabilului tehnic cu executia lucrdrilor, atestat
tehnicoprofesional, care ya verifica lucririle din partea contractantului.

Lucrdrile tehnice trebuie sd fie incepute la termenul stabilit in contract, conform graficului general de
realizare a lucrdrilor gi terminate la termenul stabilit.

Dacd gantierul nu este dotat in mod corespunzdtor gi suficient cu utilaje, dispozitive de imprdgtiere a
emulsiei cationice qi cilindru compactor, materiale sau dacd fo(a de muncS esie insuficientl pentru a asigura
ritmul convenit, Achizitorul va cere contractantului sd ia mdsurile necesare pentru a se putea respecta termenul
rcalizdrii contractul u i.

Dacd contractantul intdrzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregitirilor sau dacd nu igi indeplinegte
indatoririle privind dotarea cu utilaje, fo(6 de munc6, persoana juridica achizitoare este indreptilitd sAl fixeze
contractantului un termen pdni la care activitatea s[ intre in normal gi sd il avertizeze c6, in cazul
neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

II. Categorii de lucrlri

Cantitl{ile de lucrlri sunt urmltoarele:
- a;temere covor asfaltic - strat de uzur6 BA16 cu grosime de 4 cm - 3000 mp
- plombe cu mixturd asfaltici - 1000 mp
- burduqiri - 100 mp

Suma maximd disponibild pentru realizarea achizilieieste de 210084,00 lei frrd TVA.
Cantitdfile de lucriri pot fi suplimentate, prin act adilional incheiat prin in{elegerea pdrlilor,

cu condilia alocdrii sumelor necesare in buget qi a respectdrii pragurilor valorice prevdzute ia art. 7
alin. (5) din Legea 9812016.

Fiecare ofertant va cuprinde in oferta sa toate costurile necesare pentru realizarea lucr6rilor
atdtate mai sus (material, manopera, transport, utilaj) qi toate lucr[rile conexe (frezare, curdlzrre,
decapare, etc.)

Fiecare ofertant va putea sd inscrie la transportul materialului de pus in opera distanfa efectiv6
de la sta(ia de preparare a mixturii la locul de punere in opera, cu condilia ca la distanle de transport
mai mari de 20 km sau cu durata de peste 30 minute, indiferent de anotimp, precum gi p. ,r.-.'."..
(+10'C'.. +15"C), autobasculantele trebuie acoperite cu prelate speciale, lmeaiat dupdinc6rcare.
Oferta va cuprinde toate caracteristicile cu privire la tehnologia de eieculie, calitate, rnod d. utilizare, pre!,
garan{ie etc.

III. Implicatii asupra mediului inconjuritor

pentru executarea



Din punct de vedere al mediului inconjuritor lucririte ce urmeazi a se executa nu creazd
disfunc{ionaliteil f4e de situalia existentI .

Lucrdrile de modernizare a drumurilor nu reprezintd qi nu produc surse de poluare a apelor, aerului,
solului qi subsolului, nu produc vibralii gi radialii. De asemenea nuproduc poluarea ecosistemelor terestre gi
acvatice, a agezdrilor umane gi a altor obiective de interes public gi nu produc substanfe toxice periculoase sau
de orice alti natur6.

IV. RECEPTIA LUCRARILOR

Recepfia preliminari
a) Recepiia straturilor de bazd, din anrobate bituminoase gi imbr[cdminfi asfaltice cilindrate se

efectueazd in dou[ etape preliminari gi final6.
b) Recep{ia preliminarl se efectueazd, atunci c6nd toate lucrSrile prevlzute in documneta{ii sunt

complet terminate gi toate verificirile sunt efectuate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Comisia de receplie examineazd lucrdrile fajd de prevederile proiectului privind condiliile tehnice gi

de calitate ale execufiei precum gi constatdrile consemnate in cursul executiei.
In urma acestei receplii se incheie procesul verbal de receptie preliminard.
Recepfia finali

Va avea loc dupi expirarea perioadei de garanfie gi se va face in condiliile respectdrii prevederilor
legale gi ale prezentului caiet de sarcini.

V. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII $I STINGEREA INCENDIIL6R

Acte normative ce se vor respecta
Pe toata perioada executdrii lucrdrilor de intrefinere a imbrdciminli rutiere se vor respecta prevederile

din urmdtoarele acte normative: Legea nr.31912006 -Legea securitifii gi sin6t6{ii in muncd; Fiot6r6re nr.
1425/11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii s6net6tii $i
securit6(ii in muncd m.31912006; H.G. nr. 300/2006 privind cerinlele minime de securitate gii6n6tate pentru
qantierele temporare sau mobile; H. G. nr. 97112006 privind cerinfele minime de securitate gi/sau de sdndiate la
locul de muncd; H.G. 102812006 privind cerinlele minime de securitate gi slndtate pentru utilizarea de cltre
lucrdtori a echipamentelor individuale de proteclie la locul de muncd; H.G. nr. 1O|U2OO6 privind cerintele
minime de securitate gi s6ndtate pentru manipularea manualS a maselor care prezintd riscuri pentru lucrdtori in
special de afecJiuni dorsolombare; H.G. nr.109112006 privind cerin(ele minime de securitate gi slnitate pentru
locul de munc6;

'oNorme metodologice privind condiliile de inchidere a circulaliei gi de instituire a restricliilor de
circula{ie in vederea executdrii de lucrSri in zona drumului public Ai/sau pentru protejarea drumului,, ale
M.T.A4.I. nr. 41 | I ll 1212000.

Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnica elaborati de ofertant va respecta in totalitate cerinlele prevazute in caietul
de sarcini. Propunerea tehnic[ trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tutuior cerinlelor/
obligaliilor prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnicd va indeplini qi va con{ine urmdtoarele:
1) Modelul de contract asumat (prin semnare);
2) Se vor respecta condiliile de mediu, social qi cu privire la relaliile de muncl pe toatd durata de
indeplinire a contractului de lucriri. Se va prezenrao declaralie pe proprie rdspundere in acest sens
(Conform formularului din secliunea "Modele formulare,,);

Informalii detaliate privind reglementdrile care sunt in vigoare la nivel nalional qi se referd la
condiliile de muncd qi protecfia muncii, securitdlii qi sdndtalii in muncd, se pot obline de la Inspec{ia
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.rollegislatie/legislatie.html. in cazul unei asocieri,
aceastd declarafie va fi prezentatd in numele asocierii de cdtre asociatul desemnat lider. Informalii
privind reglementdrile care sunt in vigoare la nivel nalional qi se referd la condiliile de mediu, se pot
obline de la Agenlia Na[ionald pentru Proteclia Mediului sau de pe site-ul:
http :i/www. anpm.ro/web/guest/legislatie

Documentele specificate mai sus se vor prezenta in mod obligatoriu, lipsa unuia sau mai
multor documente conducdnd la considerarea "neconformd" a ofertei.
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Propunerea tehnicl se intocmegte respectdnd cerin{ele prevazute in Caietul de sarcini cu
specificalii tehnice, astfel incat, in procesul de evaluare, informaliile din aceasta sI permita
identificarea facilS a corespondenlei cu specificalii tehnice din Caietul de sarcini.

Propunerea tehnicd poate conline gi alte aspecte considerate relevante de cdtre ofertant.
Autoritatea contractantl are dreptul de a solicita ofertanfilor, informalii suplimentare

considerate semnificative pentru evaluarea corespunz6toare a propunerii tehnice.

Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea financiar6 va fi prezentatd conform Formularului de ofertd.
Lipsa formularului de ofertd reprezintd lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare

in contract.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri dacd sunt
sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implicd indeplinirea obligaliilor contractuale,
precum qi marja de profit.

Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate Ei orice costuri legate de
indeplinirea contractului. Ataqat formularului de ofertd se vor prezenta:
1) Lista cu cantitdlile de lucrdri, cu valori (F3- uri), centralizatoare.

VII. LOCUL. DATA SI MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

LOCUL: PRIMARIA ORA$ULUI OCNA MURE$, Ocna Mureg, StradaN. Iorga, nr.27,
judeful Alba, registraturd

Data limitl pentru depunerea ofertei: (se va specifica in anunturile publicitare
din SEAP qi de pe site-ul www.primariaocnamures.ro)

Modul de prezentare: Ofertantul trebuie s[ ia toate misurile astfel incdt oferta si fie primitl gi

inregistratd de cltre autoritatea contractantd p6ni la data limit5 pentru depunere, stabilita in anunturile
publicitare.

Ofertele pot fi transmise prin poqtS sau depuse direct de cdtre ofertant la adresa indicati in anunlurile
publicitare. Indiferent de modalitatea de depunere / transmitere ofertantul iqi asumd riscurile transmiterii
ofertei, inclusiv forfa majo16.

Ofertantul trebuie si prezinte un exemplar al ofertei qi c6te un exemplar al documentelor care o
insoJesc, in original.

Plicul exterior trebuie si fie marcat cu denumirea gi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea
ofertei frrd a fr deschis6, in cazul in care oferta respectiv[ este declaratdintdrziatd. Plicul exterior trebuie si fie
marcat cu adresa autoritAtii contractante qi cu inscrip(ia "A NU SE DESCHIDE iNafNfB DE DATA

IX. DESCHIDEREA OFERTELOR

Data, ora qi locul deschiderii ofertelor : ................. (se vor specifica in anunturile
publicitare din SEAP qi de pe site-ul www.primariaocnamures.ro)

X. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Oferta cAqtigitoare stabilit[ de cdtre comisia de evaluare va fi oferta care, in urma aplicdrii
criteriului stabilit prin documentele de atribuire, are pre(ul cel mai scizut.

Noti: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preluri egale: in cazul in
care doud sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc cu acelaqi pre!, autoritatea contractantd va
solicita acestor ofertanli depunerea unor noi oferte financiare. Dacd egalitatea persistd qi dup6 dou6
reofertdri, va fi declarat cdqtigdtor ofertantul care a depus primul oferta financiard inifiala.

La stabilirea clasamentului se vor lua in considerare doar primele doud zecimale ale prefurilor
ofertelor, fdrd rotunj iri.

XI. GARANTII



GARANTIA DE PARTICIPARE
Cantumul garanfiei de participare este de: 2000lei
Perioada de valabilitate a garanliei pentru participare este de 30 zile.
Forma de constituire a garanliei de participare care va fi acceptatd: oricare din modalitSlile prevdzute la art.
36 din Legea 9812016. in cazul pl61ii prin virament bancar, garantia de participare se va vira in contul
RO94TREZ0045006XXX0I319 deschis la Trezoreria Aiud, CUI 4563228.
Forma de restituire a garanliei de participare.' conform prevederilor art. 38 din Legea 9812016

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

l0% din valoarea contractului, flri TVA - se va constitui in oricare din modalitilile previzute de art. 39

din Legea 9812016

XII. TERMENE

- termenul de execu{ie al lucrdrilor - 2 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrlrilor
- termenul de garan(ie al lucririlor - 24 luni de la data semndrii procesului verbal de recep{ie la terminarea
lucririlor.

X[I. COMUNICARE

Documentele de achizilii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestriclionat, complet

Ei gratuit pe SEAP qi pe site-ul www.primariaocnamures.ro.
Numdr zile pdnd la care se pot solicita clarificdri inainte de data limitd de depunere a

ofertelor/candidaturilor - 3 zile
Solicitdrile de clarificdri vor fi transmise la sediul achizitorului sau prin e-mail, la adresa

achizitii@primariaocnamures.ro.

Rdspunsurile la solicitdrile de clarificdri se vor posta pe site-ul www.primariaocnamures.ro, la
secliunea Achizilii.

Informatii suplimentare pot f,r oblinute la sediul autorit5lii contractante sau la nr. de telefon
0733670589 - d-nul Potinteu Vasile.

xIV. OBSERVATil

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

lucrdrilor;
- Autoritatea contractantd iqi rezerva dreptul de a solicita clarific6ri in orice fazd a deruldrii

procesului de atribuire a contractului de lucrdri;



Contract de lucriri
data

f . in temeiulLegii 98/2016 privin Achiziliile publice, a HG. 39512016 9ia Raportuluiprocedurii cle

atribuire a contractului de achizilie public[ av0nd ca obiect "( Lucrlri de repara{ii curente strizi
asfaltate din oraqul ocna Mureq > cod cPV: 45233251-3" inregistrat cu nr. ...... 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-mail: ocnamures2005@yahoo.com, CUI4563228, cont:
RO62TREZ24A5L0L03200200X deschis la Trezoreria Aiud, reprezentat5 de primar Vin[eler Silviu, in
calitate de achizitor, pe de o parte

qi

S.C. .......... adresd sediu: localitatea str. ............ nr............, jud.
., numir de inmatriculare ......... cod fiscal .,tel.lfax

e-mail ... cont . deschis'la .............. reprezentatd
prin ........... ...., avdnd funclia de ............. in calitate de executant, pe de alt[ parte.

2. Definitii
2.1 -in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretafi astfel:
a. contract - prezentul contract gi toate anexele sale;

b. achizitor gi executant - p[(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. preful contractului - prefulpldtibil executantului de cdtre achizitor,inbazacontractului, pentru

indeplinirea integralS gi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucr5rii - locul unde executantul executd lucrarea;
e. fo(a majord - un eveniment mai presus de controlul p64ilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei

acestora, care nu putea fr prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibili executarea
gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii,
incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restric{ii aplrute ca urTnare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivS, ci enunJiativ5. Nu este considerat fo45 majorl un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fErd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obliga(iilor uneia din p6(i;

f.zi - zi calendaristicI; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu excep(ia 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 lazile reprezintdzile calendaristice, daci nu se specific[

in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obligi s[ execute "Lucrlri de reparafii curente strlzi asfaltate din oragul

Ocna Mureq" cod CPY:45233251-3 - lucrdri de reinnoire a imbricimintei rutiere, in conformitate cu
obligaliile asumate prin prezentul contract, conform caietului de sarcini.

4.2 - Achizitorul se obligl s[ pldteascl executantului preful de .......... .... lei frrA TVA,
pentru execufia "Lucriri de repara(ii curente strlzi asfaltate din oraqul Ocna Mureq" cod CPV:
45233251-3 - lucrdri de reinnoire a imbric[mintei rutiere



4.3 - CantitAtile de lucr6ri pot fi suplimentate, prin act adilional incheiat prin in{elegerea plrfilor, cu
condilia alocdrii sumelor necesare in buget gi a respect6rii pragurilor valorice previzute la art.7 alin. (5)
din Legea 9812016.

5. Preful contractului
5.1 - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, plStibil executantului de citre achizitor,

conform graficului de p15(i, este de lei, la care se adaugd TVA de ............... lei,
valoare totald contract ....... lei cu TVA.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 2luni, incep6nd de la data comuniclrii ordinului de incepere

a lucririlor, la care se adaugl perioada de garan{ie a lucrdrilor.
6.2 - Contractul de lucr[ri intrl in vigoare la data semndrii de cdtre ambele pd(i contractuale gi este

valabil p6nd la incheierea procesului-verbal de recep{ie final5, c6nd va fi considerat incetat de drept.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garan(iei de bunl executie, predarea

amplasamentului gi comunicarea ordinului de incepere a lucrdrilor.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini
- Oferta tehnicd gi financiard
- garan{ia de bund execu{ie;

- acorduri de asociere, dupd caz;

- acorduri de subcontractare, dupd.caz;

- angajament de susfinere, dupd caz;

- acte adilionale, dup[ caz.

9. Protecfia patrimoniului cultural na{ional
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucr[rii sunt considerate, in relaliile dintre pd(i, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligalia de a lua toate precaufiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare
alte persoane sd nu indepdrteze sau si deterioreze obiectele prevdzute la clauza 9.1, iar imediat dupd
descoperirea qi inainte de indepdrtarea lor, de a ingtiinfa achizitorul despre aceastd descoperire gi de a
indeplini dispoziliile primite de la achizitor privind indepirtarea acestora. Dacd din ca\zaunor astfel de
dispozilii executantul suferd int6rzieri gi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pdrlile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de execufie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la preful contractului.
9.3 - Achizitorul are obliga{ia, de indatd ce a luat la cunoqtinfd despre descoperirea obiectelor

prevlzute la clauza 9.1, de a ingtiinfa in acest sens organele de polilie gi comisia monumentelor istorice.

10. Obligafiile principale ale executantului
l0.l - (l) Executantul are obliga(ia de a executa gi finaliza lucrdrile, precum qi de a remedia viciile

ascunse, cu aten{ia gi promptitudinea cuveniti, in concordan(d cu obligaliile asumate prin contract gi

caietul de sarcini.

(2) Executantul are obliga(ia de a supraveghea lucr[rile, de a asigurafor\ade munc[, materialele,
instalaliile, echipamentele gi toate celelalte obiecte. fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de qi

pentru contract, in mlsura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd ?n contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.



10.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabilpentru conformitatea, stabilitatea gi siguranfa tuturor
opera{iunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de execulie utilizate, cu respectarea

prevederilor gi a reglementdrilor Legij_uf._LQ ll..?9_5. privind calitatea in construcfii, cu modificdrile
ulterioare.

10.3 - (l) Executantul are obligafia de a respecta qi executa dispoziliile achizitorului in orice
problemd, menlionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul consideri cE

dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obieclii, in scris,

fbrl ca obiec{iile respective s5 ?l 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 prevdzute la alin. (l) determind dificultdli in
executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

10.4 - (l) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fa1d de reperele date de

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

(2)incazulin care, pe parcursul execuliei luCr6rilor, survine o eroare inpozilia,cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricdrei p6(i a lucrdrilor, executantul are obligalia de a rectifica eroarea constatat6, pe

cheltuiala sa, cu excep{ia situa{iei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de c6tre proiectant. Pentru verificarea tras6rii de cdtre proiectant, executantul are obliga(ia de a

proteja gi p[stra cu grijd toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucr[rilor.
10.5 - Pe parcursul executiei lucrdrilor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are obliga{ia:
i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenld pe qantier este

autorizatd gi de a mentine qantierul (atdt timp c6t acesta este sub controlul sdu) gi lucr6rile (atdt timp cAt

acestea nu sunt finalizate gi ocupate de cltre achizitor) in starea de ordine necesari evitdrii oricdrui
pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura gi de a intre[ine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protec]ie, ingr6dire,
alarmd Si pazd, cdnd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achizitor sau de c[tre alte
autorit6ti competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al asiguririi confortului riveranilor;

iii) de a lua toate mdsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe qi in afara qantierului qi

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

10.6 - Executantul este responsabil pentru menJinerea in bund stare a lucririlor, materialelor,
echipamentelor gi instala{iilor care urmeazd a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a

luu[rii p6ni la data semn[rii procesului-verbal de recep(ie a lucrdrii.
10.7 - (1) Pe parcursul execuliei lucrdrilor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia,

in mdsura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau

b) c5ile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor qi cdilor publice sau private care deservesc

proprietd(ile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor, acfiunilor in justiJie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in
legltur6 cu obligalia prevdzutd la alin. (l ), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8 - (1) Executantul are obligafia de a utilizain mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd
cu sau sunt pe traseul gantierului qi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractanlii sai; executantul va selecta traseele, va alege gi va folosi
vehiculele, va limita gi repartiza inclrc[turile, in aga fel incdt traficul suplimentar ce va rezultain mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instala{iilor sau altora asemenea, de pe gi pe

gantier, sd fie limitat, in misura in care este posibil, astfel inc6t si nu producl deterioriri sau distrugeri
ale drumurilor gi podurilor respective.



(2)in cazul in care se produc deteriordri sau dislrugeri ale oric6rui pod sau drum care comunici cu

sau care se afl[ pe traseul gantierului" datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalafiilor sau

altora asemenea, executantul are obligaJia de a despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamafiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

10.9 - (l) Pe parcursul execu{iei lucrdrii, executantul are obligaJia:
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 indeplrta de pe gantier d6r6mdturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a refine pe gantier, p6nd la sf6rgitul perioadei de garantie, numai acele

materiale, echipamente, instalafii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligaliilor sale in perioada de garantie.

10.10 - Executantul se obligS de a desplgubi achizitorulimpotriva oricdror:
i) reclamalii gi acliuni in justi(ie, ce rezultl din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuald

(brevete, nume, mf,rci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalafiile sau utilajele
folosite pentru sau in legltur[ cu execu(ia lucririlor sau incorporate in acestea; gi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturi, aferente, cu excepfia situaliei in care o

astfel de incdlcare rczultd. din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.

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

execufiei lucrlrilor.
11.2 - (l) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozilia executantului, lZrd platd, daca nu s-a

convenit altfel, urmdtoarele:

a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcin6;

b) suprafe[ele de teren necesare pentru depozitare qi pentru organizareade gantier;

c) c6ile de acces rutier qi racordurile de cale ferat[;
d) racordurile pentru utilit5{i (apd, gaz, energie, canalizarc etc.), pdnd la limita amplasamentului

gantierului.

e) intreaga documenta{ie necesar6 pentru execuf ia lucrdrilor contractate
(2) Costurile pentru consumul de utilit[tri, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat

se suportd de cdtre executant.

1 1.3 - Achizitorul are obligatia 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
fumizate executantului, precum gi pentru dispoziliile gi livrdrile sale.

12. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabill a obliga{iilor
12.1 - In cazulin care, din vina sa exclusivd, executantul nu reugegte sd-giindeplineascl obligatiile

asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptilit de a deduce din prelul contractului, ca penalit[1i,
o sumd echivalentd cu o cot6 procentuald de 0,lo/o din valoarea lucrdrii neexecutate din prelul
contractu^lui, pentru fiecare zi de intlrziere, p6nd la indeplinirea efectiv[ a obliga(iilor.

12.2 - ln cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligalia de a pl6ti, ca penalitdli, o sumd echivalentl cu o coti
procentuald de 0,1 Yo din plata neefectuat[ la termen, pentru fiecare zi de intdrziere, pdnd la indeplinirea
efectivd a obligafiilor.

12.3 - Nerespectarea obliga(iilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre p54i, in mod
culpabil gi repetat, dd dreptul pd$ii lezate de a considera contractul de drept reziliat qi de a pretinde plata
de daune-interese.

12.4 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renun{a oric6nd la contract, printr-o notificare scrisd
adresat[ executantului, frrI nicio compensatie, daci acesta din urmd dE faliment, cu condilia ca aceastd



renuntare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul Ia acfiune sau despdgubire pentru executant. in acest
caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
executatd pdnd la data denunf5rii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garan{ia de bunl execufie a contractului
l3.l Executantul se obligd sd constituie garanfia de buna execu{ie a contractului in scopul asigurarii
achizitorului de indeplinirea cantitativd, calitativd gi in termenul convenit a contractului, inainte de

inceperea executdrii contractului, in termen de 5 zile lucrdtoare de la data semndrii contractului de

ambele p6(i, in cuantum de l|Yo din valoarea contractului ldrd TVA, (.......................... lei) pe intreaga
duratd de val ab i I it ate a prezentulu i contract.

13.2 - Garanfia de bunl 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
anexd la contract, prevederile art. 36 alin.(3) - (5) din Hot[rdrea Guvernului nr. 39512016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

achizitrie publicd/acordului-+adru din Legea nr. 9812016 privind achizitriile publice, aplicAndu-se
corespunzdtor.

13.3. - Indiferent daci instrumentul de garantare este emis de o societate bancard sau de o societate de

asigurdri gi indiferent de forma in care sunt prezentate scrisorile de garanfie acestea nu pot con(ine
prevederi privind proceduri, condilii, termene sau orice alte obliga{ii in sarcina achizitorului fa[6 de orice
alte persoane fizice sau juridice rom6ne gi strdine care au calitatea de te4i fafd de prezentul contract.
13.4. - (l) Garanlia de bunl execufie se poate constitui qi prin relineri succesive din sumele datorate
pentru facturi pa(iale. in acest caz executantul are obligafia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului
din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la
dispozilia autoritdtii contractante. Suma iniliald care se depune de cStre executant in contul deschis, nu

trebuie sI fie mai micd de 0,5% din pre(ul contractului fbr[ TVA. Executantul trebuie sd facd dovada
plilii sumei iniliale de ............. lei (0,5oh din pre[ul contractului fErr rvA).

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractantd urmeazd sa alimenteze acest

cont prin relineri succesive din sumele datorate gi cuvenite contractantului, pdnd la concurenfa sumei

stabilite drept garan{ie de bun[ execufie. Autoritatea contractantd va ingtiin{a contractantul despre

vdrsdm6ntul efectuat, precum gi despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria
Statului pe numele contractantului pot fi dispuse pl5[i at6t de cdtre contractant, cu avizul scris al
autoritStrii contractante care se prezintd unitalii Trezoreriei Statului, c6t gi de unitatea Trezoreriei Statului
la solicitarea scrisd a autoritAtii contractante in favoarea cdreia este constituit[ garanlia de bunI executie.
Contul astfel deschis este purtltor de dobAndd in favoarea contractantului.
13.5. - Orice modificare convenitd de pd(ile contractante privind prelul gi/sau durata contractului atrage

dupa sine obligalia executantului de actualizare a garanliei de bund execulie, in termen de maxim 5 zile
lucritoare de la data producerii modificdrii. Dacd executantul nu prelungegte valabilitatea garanliei de

bund execufie, achizitorul poate revendica intreaga valoare a garanfiei de bund execufie.
13.6. - Autoritatea contractant[ are dreptul de a emite pretenJii asupra garanfiei de bund execu{ie,
oricdnd pe parcursul indeplinirii contractului de achizilie publicd, in limita prejudiciului creat, in cazulin
care contractantul nu iqi indeplinegte din culpa sa obligaliile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretenlii asupra garantiei de bund executie autoritatea contractantd are obliga{ia de a notifica
pretenlia at6t contractantului, cdt gi emitentului instrumentului de garantare,precizltnd obliga[iile care nu

au fost respectate, precum gi modul de calcul al prejudiciului. in situalia executirii garantiei de bund
execufie, pa(ial sau total, contractantul are obligafia de a reintregi garanfia in cauzd, raportat la restul
rlmas de executat.

13.7 - Achizitorul se obligd sd restituie garan\iade bund execufie dupd cum urmeazd:



a) 70% din valoarea garanliei de bun[ execu]ie, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de recep{ie la terminarea lucrdrilor,in cazul in care, in procesul verbal de receplie la terminarea
lucr[rilor nu sunt remedieri gi complet5ri de efectuat in sarcina executantului, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;

b) restul de 30o/o din garanlia de buni execulie constituitd, rdmdne in cont la dispozilia achizitorului,
pdnd la expirarea perioadei de garanlie a lucrdrilor executate, pe baza procesului verbal de recep{ie
final5.

14. inceperea gi execu(ia lucrlrilor
14.1 - (1) 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 lucrdrilor.

(2) Executantul trebuie si notifice achizitorului gi, dacd este cazul, Inspecfiei de Stat in
Construcfii, Lucriri Publice, Urbanism gi Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

(3) Lucrdrile se vor executa in funcfie de aloclrile bugetare, inbazaordinului de incepere a
lucrlrilor dat de beneficiar, la inceputul fiecdrui an bugetar.

14.2 - (l) Lucrlrile trebuie s[ se deruleze conform graficului general de execu{ie gi sd fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare, prevdzute in graficele de execu(ie, se consider[ date contractuale.

(2) Executantul va prezenta,la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de execu{ie
de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologicl de execufie . in ca^)l in care, dupd opinia ichizitorului, pe
parcurs, desfEqurarea lucririlor nu concordd cu graficul general de execufie a lucr[rilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea termin6rii lucr6rilor ladataprevdzuld
in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.

(3) in cazul in care executantul intdrzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregdtirilor sau dacd nu igi
indeplinegte indatoririle previzute la pct. 14. I alin. (2), achizitorul este indreptb{it sd-i fixeze
executantului un termen pAnI la care activitatea sE intre in normal qi sd il avertizeze cd,in cazul
neconformrrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

(4) Nerespectarea graficului de lucrdri (intdrzierea lucrdrilor cu mai mult de 30 de zile calendaristice

din vina exclusiv[ a executantului) atrage dupa sine posibilitatea rezilierii unilaterale a contractului de

lucrlri de c[tre Beneficiar.

14.3 - (l) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfEqurarea execu{iei lucririlor gi de a stabili
conformitatea lor cu specifica(iile din anexele la contract. Pd(ile contractante au obligatia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanfilor lor atestafi profesional pentru acest scop, gi anume
responsabilul tehnic cu execu[ia din partea executantului 9i dirigintele de gantier sau, dacd este cazul,
altd persoand fizicd sau juridicd atestat6 potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obliga[ia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncd, in
ateliere, depozite gi oriunde igi desftgoard activitdtile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.

14.4 - (l) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzutd in documentafia de execu{ie;
(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare pentru

verificarea, m5surarea gi testarea lucririlor. Costul probelor gi incerc[rilor, inclusiv manopera aferent6
acestora, revin executantul ui.

(3) Probele neprevdzute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
oper[ vor fi suportate de executant dac[ se dovedeqte cd materialele nu sunt coresp unzdtoarc calitativ
sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.in caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

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



(2) Executantul are obligafia de a notifica achizitorului, ori de cdte ori astfel de lucrlri, inclusiv
fundafiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi mdsurate.

(3) Executantul are obligalia de a dezveli orice parte sau pd4i de lucrare, la dispozilia achizitorului, qi

de a reface aceastl parte sau p6(i de lucrare, daci este cazul.
(4) In cazul in care se constatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunz6toare gi au fost executate

conform documentaliei de execu(ie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi refacerea vor fi suportate de
cdtre achizitor, iar in caz contrar, de c6tre executant.
14.6 - in cazul in care devine aplicabild clauza 15.3 din contract, executantul are obligalia de a lua
m[surile corespunzdtoare de protejare a lucr6rilor contra timpului friguros in aga fel incAt si fie asigurate
condilii pentru conservarea calitdlii lucrdrilor executate gi reluarea normald a lucrdrilor ftr6 cheltuieli
suplimentare de refacere sau repara{ii.

15. intirzierea qi sistarea lucrlrilor
15.1 - In cazul in care:

i) volumul sau natura lucrdrilor neprevdzute; sau

ii) condiliile climaterice excepfional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazi executantului gi nu a survenit prin incilcarea
contractului de citre acesta

indreptS{esc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrlrilor sau a oricdrei p6(i a
acestora, atunci, prin consultare, p64ile vor stabili:

(l) orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adluga la pre(ul contractului.
15.2 'Fdrd a prejudicia dreptul executantului prevdzut in clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista

lucrdrile sau de a diminua ritmul execu[iei dacd achizitorul nu pl6tegte 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 convenfionali de timp friguros (15
noiembrie - l5 martie) atunci cdnd are loc instalarea condiliilor climaterice nefavorabile realizarii
lucririlor, iar reluarea lor se face in momentul in care condiliile meteo permit.

16. Finalizarea lucrlrilor
l6.l - Ansamblul lucrlrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, previzut a fi finalizat intr-un

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

16,2 - (l) La finalizarea lucrlrilor, executantul are obliga[ia de a notifica, in scris, achizitorului cI sunt
indeplinite condiliile de recepfie, solicit6nd acestuia convocarea comisiei de recep[ie.

(2) Pe baza situaliilor de lucrdri executate confirmate gi a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de recep{ie . in cazul in care se
constatd c5 sunt lipsuri sau deficienfe, acestea vor Ii notificate executantului, stabilindu-se gi termenele
pentru remediere gi finalizare. Dup[ constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o nou6
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepfie.

16.3 - Comisia de recep(ie are obligafia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documenta{ia de execufie gi cu reglement6rile in vigoare. in funclie de
constatirile frcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recep{ia.

16.4 - Recepfia se poate face gi pentru p6(i ale lucr[rii, distincte din punct de vedere fizic qi

funclional.

17. Perioada de garanfie acordatl lucrlrilor
17.1 - Perioada de garanfie este de 2 ani de la data intocmirii Procesului Verbal de recepfie la

terminarea lucriri lor.
17.2 - (l) in perioada de garan{ie, executantul are obliga[ia, in urma dispoziliei date de achizitor, de a

executa toate lucrdrile de modificare, reconstrucfie gi remediere a viciilor gi a altor defecte a cf,ror cauzd,



este nerespectarea clauzelor contractuale, de reparare sau inlocuire a tuturor utilajelor gi instalafiilor in
cazul defectdrii acestora.

(2) Executantul are obligaJia de a executa toate activit6tile prevdzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie,
in cazul in care ele sunt necesare datoriti:

i) utilizdrii de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforne cu prevederile contractului; sau
ii) neglijenlei 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 defec{iunile nu se datoreaz[ executantului, lucrdrile fiind executate de cdtre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi pldtit ca lucrdri suplimentare.

17 .3 - In cazul in care executantul nu executl lucrdrile prevdzute la clauza 17 .2 alin. (1) gi (2),
achizitorul este indreptafit sd angajeze gi sd plSteascd alte persoane care sd le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant sau rejinute din sumele
cuvenite acestuia.

18. Modalitifi de platl
18.1 - (1) Achizitorul are obligalia de a efectua plata cltre executant in 30 zile de la inregistrarea

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

(2) Pl6lile pa(iale trebuie sd fie lEcute, la cererea executantului, la valoarea lucrlrilor executate
conform graficului de execufie a lucrdrilor. Lucrdrile executate trebuie sd fie dovedite ca atare printr-o
situalie de lucrdri, intocmitd astfel inc6t s[ asigure o rapidd gi sigurd verificare a lor.

(3) Situaliile de lucrdri lunare se confirmd in termenul de l0 zile deladatainregistrdrii acestora
la registratura achizitorului. tn cazul in care situa{iile de lucrdri nu sunt intocmite corespunz[tor, ele vor
fi restituite executantului, urmdnd sd curgd un nou termen de l0 zile dela datainregistrdrii situaliilor de
lucr[ri refrcute.

(4) Plalile se vor efectua pentru cantitdtile de lucrSri efectiv realizate, conform situaliilor de
lucrdri acceptate de achizitor.

18.2 - Dacd achizitorul nu onoreazi facturile in termen de28 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a diminua ritmul execu{iei.
Executantul poate solicita, justificat, ca penalitdli, o sumd echivalentd cu o cot6 procentuald de 0,1 yo din
plata neefectuatd pe zi de intdrziere. Imediat ce achizitorul iqi onore azd 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 plati definitive
de c[tre achizitor. Dacd verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

18.4- Contractul nu va fi considerat terminat pAnI cdnd procesul-verbal de recepfie finald nu va fi
semnat de comisia de recepfie, care confirmd c[ lucrdrile au fost executate conform contractului.
Recepfia final5 va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupi expirarea perioadei de garan{ie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucririle executate nu va fi condilionatd de eliberarea
certificatului de receplie final6.

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

propunerea financiarS, anexd la contract.

19.2 - Preful contractuluiNU se ajusteazd.

20. Asiguriri
20.1 - (1) Executantul are obligafia de a incheia, inainte de inceperea lucrdrilor, o asigurare ce va

cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrdrile executate, utilajele, instalaliile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu gi reprezentanfii imputernicili sd verifice, s6



testeze sau sd receptioneze lucrdrile, precum qi daunele sau prejudiciile aduse cdtre te(e persoane fizice
sau juridice.

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

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

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

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin
lege, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor iau altei persoane
angajate de executant, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezult6nd din vina achizitoiului, a
agentilor sau a angaja{ilor acestuia.

21. Amendamente
2l.l - Plrfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act aditional, fEr[ organizareaunei noi proceduri de atribuire in conformitate
cu prevederile art. 221 alin. (l) din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice.

21.2 - Clauze de revizuire a pre{ului contractului:
l) Revizuirea pretului contractului datoritl modificlrii cantititilor de lucrlri sau de specificatii -lucrlri similare (cu corespondent in prelurile unitare ale devizelor oferti contractate)'-
- se aplicd in situafia in care existd diferente intre cantitafile iniliale din contract gi cele necesar a fi
executate. Valoarea acestor diferenfe se calculeazd pe baza prefurilor unitare ferme din devizele of'ertd
contractate.

2) ntitl
lucriri suplimentare (fErd corespondent in pre{urile unitare ale devizelor of-erta contractate):
- se aplicd in situalia in care apare necesitatea eKecutArii de lucrdri noi, neofertate. Valoarea acestor
lucriri se calculeazd cu pre{uri unitare noi, stabilite de comun acord de cdtre achizitor qi de c6tre
executant, pebazd de deviz ofertd care si respecte recapitulalia devizelor ofertd contractate. Pre{urile din
devizul ofert[ vor fi justificate prin prezentarea de documente:

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

22. Subcontractan{i
2l.l - Executantul are obligalia, in cazul in care sucontracteaz[, de a incheia contracte cu
subcontractanfii desemna{i, in aceleagi condilii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 - (l) Executantul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele ?ncheiate
cu subcontractan{i i desemna{i.

(2) Lista subcontractanfilor desemnafi, cu datele de recunoagtere ale acestora,
contractele incheiate cu ace$tia se constituie in anexe la prezentul contract.
21.3 - (l) Executantul este pe deplin rdspunzitor fat6 de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul, c6t gi pentru modul in care subcontractanfiiigi indeplinesc obligaliile.

(2) Sucontractantul este pe deplin rdspunzdtor fala de executant, de modul
partea sa din contract.

in care iqi indeplineqte

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terfe pd(i partea de contract
incredin(atd lui de cdtre executant.

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese moratorii gi/sau compensatorii
subcontractanfilor dacd acegtia nu iqi indeplinesc partea lor din contract gi poate schimba oricare
subcontractant dacd acesta nu gi-a indeplinit partea sa din contract.

ort

precum qi



21.4 - (l) Subcontractanlii au dreptul de a-gi exprima, la momentul incheierii contractului de achizilie
public[ sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizilie public[, dupd caz, opfiunea de a
fi pletiti direct de cltre autoritatea contractantd,. Data incheierii contractului de achizilie publicd este
comunicat6 subcontractan(ilor de cdtre Executant. Dacd pdnS la data incheierii contractului nu s-a primit
nici o adresi de la subcontractan{i, in care aceqtia sa-gi exprime optiunea de a fi plStiti direct de c6tre
autoritatea contractantS, se considerd cd acegtia renunfd la acest drept, plata ftcfindu-se cdtre executant,
urmdnd ca acesta sd distribuie sumele incasate in func(ie de prevederile contractelor de subcontractare.
Autoritatea contractantd efectueazd pldlile directe cStre subcontractan{ii agrea(i doar atunci cdnd
prestaJia acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 p6(i, respectiv autoritate
contractantd, contractant gi subcontractant sau de autoritatea contractantd gi subcontractant atunci cdnd,
in mod nejustificat, contractantul blocheazd confirmarea executdrii obligatiilor asumate de
subcontractant.

(2) in condiliile in care subcontractantul/subcontractanfii igi exprimi optiunea de a fi pl[titlpl6tili
direct, autoritatea contractantd stabilegte, in funcJie de momentul incheierii contractului de u"hirilie
public6 sau de momentul introducerii acestora in cadrul contractului de achizilie publicd, clauzele
contractuale obligatorii ce prev[d transferul de drept al obliga]iilor de plat6 cdtre
subcontractant/subcontractan(i pentru partea/pitrlile din contract aferentd/aferente acestuia./acestora, ?n

momentul in care a fost confirmatd indeplinirea obligafiilor asumate prin contractul de subcontractare, in
conformitate cu prevederile alineatului precedent.

21.5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanJi, pe durata executlrii prezentului contract,
cu condilia ca nominalizarea acestora sI nu reprezinte o modificare substanfiald a contractului, in
condiliile att.22l din Legea nr.98/2016 privind aohiziliile publice. Schimbarea subcontractantului nu va
modifica pretul contractului gi va fi notificatd gi supusd aprobdrii prealabile a achizitorului, in condiliile
prevederilor art.219 din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice.
21.6 - Executantul va rdspunde pentru actele qi faptele subcontractan[ilor s5i gi ale experfilor, agenfilor,
salariatilor acestora, ca gi cum ar fi actele sau faptele executantului, ale experfilor, agenlilor sau
salarialilor acestuia. Aprobarea de cltre achizitor a subcontractdrii oricdrei p6(i a contractului de lucrdri
sau a angaj6rii de cdtre executant a unor subcontractanfi pentru executarea lucririlor care fac obiectul
prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul
contract.

21.7 - Orice schimbare a subcontractantului, ldrd aprobarea prealabil[ gi exprimatd in scris a
achizitorului, sau orice incredin{are a execut6rii lucrdrilor de cdtre subcontractant unei te(e pd(i r,a fi
consideratd o incdlcare a prezentului contract de servicii.

23. For{a majorl
23.1 - Fo(a majord este constatatd de o autoritate competentl.
23.2 - Fo(a major[ exonereazA p5rtile contractante de indeplinirea obliga{iilor asumate prin prezentul

contract, pe toati perioada in care aceasta ac[ioneazd,.

23.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acfiune a forfei majore, dar f6rd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor pan[ la aparilia acesteia.

23.4 - Partea contractantd care invocl fo4a majord are obliga[ia de a notifica celeilalte pa4i, imediat gi
in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in vederea limitarii
consecintelor.

23.5 - Dacd fo(a major[ ac\ioneazd sau se estimeazd cd va acJiona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pi(i incetarea de plin drept a prezentului contract, fEr[
ca vreuna din pd(i sI poat[ pretinde celeilalte daune-interese.

24. Solu(ionarea litigiitor

1_0



24.1 - Achizitorul gi executantul vor depune toate eforturile pentru arezolvape cale amiabild, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in leg6tura iu
indeplinirea contractului.

24.2 - Dacd,, dup[ l5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi executantul nu reugesc s6
rezolve in mod amiabil o divergen[d contractualS, fiecare poate solicita ca disputa s6 se solufioneze fie
prin arbitraj la Camera de Come( 9i Industrie a Romdniei, ne ae cdtre instanlele judecato..gii din
Rom6nia, jude[ulAlba.

25. Limba care guverneazl contractul
25.1 - Limba care guvern eazd c,ontractul este limba rom6n6.

26. Comuniclri
26.1 - (l) Orice comunicare intre pd(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie

transmisd ?n scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, c6t gi in momentul primirii.
26.2 - Comunicdrile intre p6(i se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, farsau e-mail, cu condilia

confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

27 . Legea aplicabili contractului
27 .l - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
Pe4ile au inleles sd incheie ast6zi, prezentul contract in dou[ exemplare, c6te

unul pentru fiecare parte.

ACI{tZITOIR, ORA$lUl, OCNA MUREg prin

PRIMAR
Vin(eler Silviu

BIROU URBANISM
Olariu Iakab Iulian

DillEC',rrA ECONONTICA,
ec. Opa.41,1u

DTRECTIA .'URIDICA
jur. Nicoari Florin

AVIZAT CFP,
ec. Oltean Ana

$El' BXROU ACHrZrTrr
ec. Potinteu Vasile
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Anexa nT.29- FORMULAR DE OFERTA LUCRARI

(de numir e/ ofe r t e ofe r t ant)

OFI]RTA
Cdtre

(denumirea autoritAtii contractante gi adresa completd)

1. Examindnd documenta{ia de atribuire, subsemna{ii, reprezentan{i ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca,

in conformitate cu prevederile gi cerinlele cuprinse in documentatia mai sus mentionat6, sd executdm
"Lucriri de repara(ii curente strizi asfaltate din oraqul Ocna Mureq" cod CPV: 45233251-3 -
lucr[ri de reinnoire a imbrdcdmintei rutiere, pentnr suma totald de ............ (suma
in litere gi in cifre, precum gi moneda ofertei) platibilS dupd recepfia lucrarilor, la care se adauga
TVA in valoare de ............. (suma in litere qi in cifre, precum-qi moneda)

2. Ne angajdm ca, ?n cazul in care oferta noastrd este stabilitd cAgtigdtoare, s6 incepem lucr[rile c6t
mai curdnd posibil dupd primirea ordinului de incepere gi sd termindm lucrdrile in conformitate cu
graficul de execulie anexat, in ............. ...... (perioada in litere qi in cifre).

3. Ne angajdm sd menfinem aceasta ofertd valabilir pentru o duratd de ........... zile, (durata in litere qi

gi ea ya rdmdne obligatorie pentru noicifre) respectiv pdni la data de

(ziua/luna/anul) qi poate fi acceptatd oricdnd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am inleles gi consimfim c5, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind cdqtigdtoare, s6
constituim garanfia de bund execu(ie in conformitate cu prevederile din docum enta\iade atibuire.'

5. Perioada de garanfie acordat6 lucrdrilor este de ani, incepdnd de la data semn6rii procesului
Verbal de recep(ie la terminarea lucrdrilor.

6. Precizdm c5: (se bifeazd, op{iunea core spunzdtoare) :

l-l depunem ofertd alternativd, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat,
marcat in mod clar,, altern ativ d" /" altd o fertd,,.

l_l nu depunem ofertd altemativd.

7. Pe./;rEL la incheierea 9i semnarea contractului de achizilie publica aceasta ofertd, impreund cu
comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este acceptatd ca fiind
cdqtigdtoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

8. intelegem cE nu sunteli obligali sd acceptali oferta cu cel mai scdzut pret sau orice sau orice ofertd
primitd.

Data

(nume, prenume Si semndturd),

z.s.

::::l::::: _ - _ - - i;;;,-',',1;##fJ[1H;,"ffii1 :[i:fl:ljru 
ei innume,e



(denumirea/numele ofertant)

r\nexa nr.2II A- ANI.X,[ LA ITORMULARUI, DE OFERTA LucRaRI

ANEXA LA OFERTA DE LUCRARI

(s e mndt ur a aut or iz at d)

L.S.

1 Valoarea maximd a lucrdrilor executate de
subcontractant (% dinpreful total ofertat)

2 Garanlia de bund execufie va fi constituitd sub
forma

in cuantum de:
a
J Perioada de garanlie a lucrdrilor este de

@ni)
4 Perioada de mobilizare

(numirul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere a lucrdrilor pAnd la data
inceperii execufiei)



OPERATOR ECONOMIC Formular nr. 11

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

DECL/TRATIII
privind respectarea condi(iilor rle nrediu, social qi al rela(iilor de muncd

Subsemnatul .......'..:. (nume qi prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant al .. ...... (denumirea ofertantului) declar pe propria rdspundere cd md
angajez ca pe toatd durata de indeplinire a contractului de lucr# sa respectiegiementaiile obligatorii
in domeniile mediului, social qi al rela(iilor de muncd, stabilite prin'legislilia ad,optatd,la riivelul
Uniunii Europene, legislafia na]ional6, prin acorduri colectir. ,u, prl t*tutele, conven]iile gi
acordurile internalionale in aceste domenii.

De asemenea, declar pe propria rdspundere cd la elaborarea ofertei am linut cont de obligaliile
relevante din domeniile mediului, social qi al rela(iilor de muncd Si am inclus costul p'entru
indeplinirea acestor obligatii.

Data complet[rii:

(Operator econo,mic

lisermnltu ra autoriz:ltI)


