
Contract de lucrlri
nr.12346 data 05.08.201 9

l. in temeiul Legii 98/2016 privin Achiziliile publice, a HG. 3g5120169i a Raportului achiziliei av6nd
ca obiect "( Lucrlri de reparafii curente strlzi asfaltate din oraqul Ocna Mureq-repara{ii
imbriclminte asfalticl pod rutier peste raul Mureq> cod CPV: 45233251-3,'inregiitrat cu nr.
12346102.08.2019 s-a incheiat prezentul contract de lucr6ri,

intre
ORA$UL OCNA MURE$ cu sediul in Ocna Mureg, str. N. Iorga, w.27,jud. Alba, tel.

0258871217, fax. 0258871217, e-mail: contact@primariaocnamures.ro, CUl4563228, cont:
RO62TREZ24A5l0l03200200x deschis la Trezoreria Aiud, reprezentatl de primar Vinteler Silviu, in
calitate de achizitor, pe de o parte
qi

S.C. FLORBA GRUP S.R.L. adresl sediu: localitatea Alba Iulia, B-dul Horea, nr.2, jud. Alba,
numdr de inmatriculare ORC J0115511996, cod fiscal RO8273278,tel./fax O25BB42Z75lz5gg422g5, e-
mail tehnic@floreagrup.ro cont RO95TRE20025069XXX00293 I deschis la Trezoreria Alba
Iulia, reprezentat[ prin dl. David Florea, avdnd funcfia de administrator, in calitate de executant, pe de
alt5 parte.

2. Definifii
2.1 -inprezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract - prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor gi executant - p6(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului 'preful pldtibil executantului de c6tre achizitor,inbazaContractului, pentru

indeplinirea integralI gi corespunzdtoarc a tuturor obliga(iilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucririi - locul unde executantul executd lucrarea;
e. fo4a majord - un eveniment mai presus de controlul p6rfilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibil6 executarea
gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboiie, r.evolulii,
incendii, inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restric(ii apdrute ca urrnare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivd, ci enuntiativ6. Nu este considerat fo(I majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fErd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligafiilor uneia din p6(i;

f. zi - zi calendaristic[; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia uneiprevedericontrare, cuvintele la forma de singular vor

include forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire lazile reprezintd zile calendaristice, dac6 nu se specificd

in mod diferit.
Clauze obligatorii \

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

Ocna Mureq-repara{ii imbrEclminte asfaltici pod rutier peste raul Mureq" cod CPV: 45233251-3
- lucrlri de reinnoire a imbr5cimintei rutiere, in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul
contract.
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4.2 - Achizitorul se oblig6 sd pldteascS executantului pretul de 90.398,00 lei ftrd TVA, pentru
execufia "Lucriri de reparafii curente strizi asfaltate din oraqul Ocna Mureq--repara(ii
imbrEciminte asfalticl pod rutier peste raul Mureq" cod CPV: 45233251-3 - lucriri de reinnoire a
imbrlclmintei rutiere

5. Preful contractului
5.1 - Pre{ul convenit pentru indeplinirea contractului, plItibil executantului de cdtre achizitor, este de

90.398'00 lei, la care se adaug[ TVA de 17.175,62|ei, valoare totali contract 107.573,,62|ei cu TVA.

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 25 luni, din care I luni termenul de execulie a lucrdrilor, la

care se adaugd perioada de garanlie a lucrdrilor 24luni de la data procesului verbal la terminarea
lucr6rilor.

6.2 - Contractul de lucr6ri intr5 in vigoare la data semnlrii de cdtre ambele p6(i contractuale qi este
valabil pdn[ la incheierea procesului-verbal de recep[ie finald, cdnd va fi considerat incetat de drept.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului incepe dupl constituirea garanliei de bund executie, predarea

amplasamentului gi comunicarea ordinului de incepere a lucrlrilor.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
- Anuntulpublicitar SICAP nr ADVl95l47
- Oferta tehnicd gi financiard
- garan{ia de bun[ execufie;
- acorduri de asociere, dupd caz;
- acorduri de subcontractare, dupd caz;
- angajament de sus(inere, dupl caz;
- acte adi{ionale, dupd caz.

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

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relafiile dintre p6(i, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

9.2 - Executantul are obliga(ia de a lua toate precaufiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane sd nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevdzute la clauzag.l, iar imediat dup5
descoperirea gi inainte de indepdrtarea lor, de a ingtiin(a achizitorul despre aceast6 descoperire qi de a
indeplini dispoziliile primite de la achizitor privind indepirtarea acestora. Dacd din cauza unor astfel de
dispozilii executantul suferi intdrzieri giisau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, p6(ile 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 cunogtint6 despre descoperirea obiectelor

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

10. Obliga(iile principale ale executantului
l0.l - (l) Executantul are obligafia de a executa gi finaliza lucrdrile, precum gi de a remedia viciile

ascunse, cu atentia gi promptitudinea cuveniti, in concordan[d cu obligafiile asumate prin contract gi

caietul de sarcini.
(2) Executantul are obligafia de a supraveghea lucr[rile, de a asigura forfa de munc6, materialele,

instalaliile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de gi



pentru contract, in m6sura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevdzutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

10.2 - (l) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea qi siguranta tuturor
opera{iunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor gi a reglementdrilor Legii nr.l0_i 1995 privind calitatea in constructii, cu modificdrile
ulterioare.

l0'3 - (l) Executantul are obliga(ia de a respecta gi executa dispoziliile achizitorului in orice
problemi, men(ionati sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul consideri cd
dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obieclii, in scris,
fEr[ ca obiecliile respective sd il absolve de obligafia de a executa dispozi{iile primite, cu excepJia
cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(2)in cazul in care respectareaqi executarea Jispoziliilor prevlzute la alin. (1) determind dificultali in
execufie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

10.4 - (l) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucririlor fatd de reperele date de
achizitor, precum gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor gi resurselor
umane necesare indeplinirii responsabilit6lii respective.

(2) in cazul in care, pe patcuisul execuliei lucrdrilor, survine o eroare in pozitria, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricdrei p6(i a lucrdrilor, executantul are obliga{ia de a rectiflrca eroarea constatatd, pe
cheltuiala sa, cu excepfia situafiei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de cdtre proiectant. Pentru verificarea tras[rii de c[tre proiectant, executantul are obligalia de a
proteja gi p[stra cu grijd toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

10.5 - Pe parcursul execu(iei lucrdrilor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia:
i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a c6ror prezen[dpe qantier este

autotizatd" 9i de a men(ine gantierul (atdt timp cdt acesta este sub controlul sdu) gi lucrlrile (atdt timp c6t
acestea nu sunt finalizate gi ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesard evit6rii oricdrui
pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura gi de a intre[ine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protec(ie, ingradire,
alarml gi pazd, cAnd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achizitor sau de cf,tre alte
autoritdti competente, in scopul protejdrii lucr6rilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate misurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara gantierului qi
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietalilor publice sau altora, rezultate
din poluare, zgomot sau alli factori generati de metodele sale de lucru.

10.6 - Executantul este responsabil pentru menfinerea in buni stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor gi instalafiilor care urmeazd a fi puse in oper6, de la data primirii ordinului de incepere a
lucrdrii pAnE la data semndrii procesului-verbal de recep(ie a lucrdrii.

10.7 - (l) Pe parcursul execufiei lucr[rilor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia,
in misura permis[ de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea 9i ocuparea drumurilor gi cdilor publice sau private care deservesc

proprietdfile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamafiilor, acfiunilor in justilie,

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

10.8 - (l) Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd
cu sau sunt pe traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre traficul
propriu sau al oricdruia dintre subcontractanJii s[i; executantul va selecta traseele, va alege qi va folosi
vehiculele, va limita gi repartiza inc[rcdturile, in aga fel inc6t traficul suplimentar ce va rezultain mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentel<lr, instalafiilor sau altora asemenea, de pe gi pe



$antier, s[ fie limitat, in mdsura in care este posibil, astfel incdt sd nu produc6 deteriordri sau distrugeri
ale drumurilor gi podurilor respective.

(2) In cazul in care se produc deteriorSri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunicd cu
sau care se afli pe traseul gantierului, datorit[ transportului materialelor, echipamentelor, instala(iilor sau
altora asemenea, executantul are obligalia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamafiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

10.9 - (l) Pe parcursul execufiei lucrdrii, executantul are obliga{ia:
i) de a evita, pe c6t posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalalii, surplus de materiale;
iii) de a aduna gi indepdrta de pe gantier ddr6miturile, molozul sau lucrlrile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a re(ine pe gantier, pdn[ la sffirqitul perioadei de garanfie, numai acele

materiale, echipamente, instalafii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obliga(iilor sale in perioada de garanfie.

10.10 - Executantul se obligd de a despdgubi achizitorul impotriva oric[ror:
i) reclamatii gi acfiuni in justi{ie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectual[

(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturd cu execufia lucr[rilor sau incorporate in acestea; gi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excepfia situa(iei in care o
astfel de incllcare rezultd, din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

11. Obliga(iile achizitorului
I L I - La inceperea lucrdrilor achizitorul are obliga{i a de a obline toate autori zaliile;i avizele necesare

executiei lucrdrilor.
I 1.2 - (1) Achizitorul are obliga(ia de a pune la dispozilia executantului, frrd plat6, dacd nu s-a

convenit altfel, urmdtoarele:
a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcin6;
b) suprafefele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizarea de gantier;
c) c6ile de acces rutier gi racordurile de cale feratd;
d) racordurile pentru utilitlfi (apd,, gaz, energie, canalizare etc.), pdnd la limita amplasamentului

gantierului.
e) intreaga documenta(ie necesard pentru execufia lucrdrilor contractate
(2) Costurile pentru consumul de utilit6ti, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de mdsurat

se suportd de cdtre executant.
I 1.3 - Achizitorul are obligafia de a examina gi mdsura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile

de la notificarea executantului. ,
I1.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi r'oricdror alte informalii

furnizate executantului, precum gi pentru dispoziliile gi livr[rile sale.

12. Sanc(iuni pentru neindeplinirea culpabill a obliga{iilor /'
l2.l - ln cazul in care, din vina sa exclusivE, executantul nu reugegte s6-gl indeplineasc[ obliga(iile

asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptdtit de a deduceidin pretul contractului, ca penalit6li,
o sumd echivalentd cu o cot6 procentualS de O,loh din valoarea lucrdrii neexecutate din preful
contractu^lui, pentru fiecare zi de \ntdrziere, p6n[ la indeplinirea efectivd a obliga{iilor.

12.2 - ln cazul in carc achizitorul nu onoreaz6 facturile in termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligalia de a pldti, ca penalitSli, o sumd echivalent[ cu o cotd
procentuald de O,lYo din plata neefectuatd la termen, pentru fiecare zi deintdrziere, pAnI la indeplinirea
efectivl a obligaliilor.

12.3 - Nerespectarea obligafiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pd4i, in mod
culpabil gi repetat, dI dreptul pd$iilezate de a considera contractul de drept reziliat gi de a pretinde plata
de daune-interese.
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12.4 - Achizitorul igi rezervddreptul de a renun{a oricdnd la contract, printr-o notificare scris6
adresatl executantului, frr[ nicio compensa{ie, dac[ acesta din urmi da faliment, cu condilia ca aceastA
renun(are s[ nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la ac{iune sau despdgubire pentru executant. in acest
caz, exea)tantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoarc pentru parteadin contract
executatd pdnl la data denunldrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garan(ia de bunl execufie a contractului
l3.l Executantul se oblig6 sI constituie garanJia de bund execu(ie a contractului in scopul asiguririi
achizitorului de indeplinirea cantitativ[, calitativd gi in termenul convenit a contractului, inainte de
inceperea executlrii contractului, in termen de 5 zile lucrdtoare de la data semnarii contractului de
ambele pd(i, in cuantum de l\Yo din valoarea contractului fErd TVA, (9.039,80 lei) pe intreaga durata
de valabilit ate a prezentului contract.
13.2 - Garanfia de bund execu(ie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis in condiliile legii de o societate bancarl sau de o societate di asigurdri, care devine
anex.[ la contract, prevederile art. 36 alin.(3) - (5) din Hotdrarea Guvernului "i. ZgStZOt6 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizilie publicS/acordului--cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice, aplic6ndu-se
corespunz6tor.
13.3. - Indiferent dacd instrumentul de garantare este emis de o societate bancard sau de o societate de
asigurdri gi indiferent de forma ?n care sunt prezentate scrisorile de garan{ie acestea nu pot conline
prevederi privind proceduri, condilii, termene sau orice alte obliga{ii ?n sarcina achizitorului fila ae oiice
alte persoane frzice sau juridice romAne gi strdine care au calitatea de te(i fatl de prezentul contract.
13.4. - (l) Garantia de bunl execufie se poate constitui gi prin re(ineri succesive din sumele datorate
pentru facturi par[iale. in acest caz executantul are obligalia di a deschide la unitatea Trezoreriei Statului
din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la
dispozilia autorit6tii contractante. Suma inifialI care se depune de citre executant in contul deschis, nu
trebuie s[ fie mai mic[ de 0,5%o din preful contractului ftrI TVA. Executantul trebuie s6 fac6 dovada
pl61ii sumei inifiale de 451,99 lei (0,5% din pretul contractului ftrd rvA).

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractantd, urmeaza sd alimenteze acest
cont prin re(ineri succesive din sumele datorate 9i cuvenite contractantului, pdnd la concurenfa sumei
stabilite drept garanfie de bund execufie. Autoritatea contractantd va ?ngtiinla contractantul despre
vdrslmdntul efectuat, precum 5i despre destinalia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria
Statului pe numele contractantului pot fi dispuse pldli atdt de cdtre contractant, cu avizul scris al
autoritdtii contractante care se prezintl unitAtii Trezoreriei Statului, cdt qi de unitatea Trezoreriei Statului
la solicitarea scrisi a autoritdtii contractante in favoarea clreia este constituit[ garanlia de bund execu{ie.
Contul astfel deschis este purtdtor de dob6ndl in favoarea contractantului.
13.5. - Orice modificare convenitd de pd4ile contractante privind preful gi /sau durata contractului atrage
dupa sine obligalia executantului de actualizare a garan{iei de bund execu(ie, in termen de maxim 5 zile
lucrdtoare de la data producerii modificdrii. Dacd executantul nu prelungegte valabilitatea garanliei de
bund execulie, achizitorul poate revendica intreaga valoare a garanliei de bund execulie.
13.6. - Autoritatea contractant[ are dreptul de a emite preten(ii asupra garantiei de bund execuJie,
oricdnd pe parcursul indeplinirii contractului de achizilie publicS, in limita prejudiciului creat, in cazuiin
care contractantul nu i$i indeplinegte din culpa sa obligafiile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretenfii asupra garan{iei de bun6 execufie autoritatea contractantd are obliga(ia de a notifica
preten{ia atdt contractantului, cdt gi emitentului instrumentului de garantare,precizlind obliga{iile care nu
au fost respectate, precum gi modul de calcul al prejudiciului. in situalia executdrii garanliei de bund
execufie, pa(ial sau total, contractantul are obligaJia de a reintregi garanfia in cauzd, raportat la restul
rimas de executat.



13.7 ' Achizitorul se obligl sE restituie garan[ia de bund execu{ie dupd cum urmeazd:

a) 70% din valoarea garan(iei de bund execulie, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului
verbal de recep{ie la terminarea lucririlor, in cazul in care, in procesul verbal de recep[ie la terminarea
lucrlrilor nu sunt remedieri gi completlri de efectuat in sarcina executantului, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
b) restul de 30o/o din garanlia de bund execulie constituitd, rdm6ne in cont la dispozilia achizitorului,
pdn6 la expirarea perioadei de garanlie a lucr[rilor executate, pe baza procesului verbal de receplie
final6.

14. inceperea qi execu{ia lucririlor
14.1 - (l) Executantul are obligafia 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 sd notifice achizitorului gi, dacl este cazul, Inspecfiei de Stat in
Construc(ii, Lucrdri Publice, Urbanism gi Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrdrilor.

(3) Lucr[rile se vor executa in funcfie de alocdrile bugetare, inbaza ordinului de incepere a
lucrlrilor dat de beneficiar, la inceputul fiecdrui an bugetar.

14.2 - (l) Lucrdrile trebuie sd se deruleze conform graficului general de execu{ie qi sd fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare, prev[zute in graficele de execu{ie, se consider6 date contractuale.

(2) Executantul va prezenta,la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de execu{ie
de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologic6 de execufie. in cazul in care, dup[ opinia achizitorului, pe
parcurs, desfEgurarea lucr[rilor nu concordd cu graficul general de execufie a lucrdrilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminlrii lucrdrilor la data prevdzutd
in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.

(3) in cazul in care executantul intdrzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregdtirilor sau dacl nu igi
indeplinegte indatoririle prevdzute la pct. l4.l alin. (2), achizitorul este indreptdlit s[-i fixeze
executantului un termen pdnd la care activitatea sI intre in normal gi sE il avertizeze cd,, in cazul
neconform6rii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.

(4) Nerespectarea graficului de lucrdri (int6rzierea lucrbrilor cu mai mult de 30 de zile calendaristice,
din vina exclusivd a executantului) atrage dupa sine posibilitatea rezilierii unilaterale a contractului de

lucrlri de cdtre Beneficiar.
14.3 - (l) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfEgurarea execufiei lucrdrilor qi de a stabili

conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. P54ile contractante au obligalia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentan{ilor lor atesta(i profesional pentru acest scop, gi anume
responsabilul tehnic cu execufia din partea executantului gi dirigintele de gantier sau, dac[ este cazul,
altd persoand, fizicd sau juridicd atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligafia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munc6, in
ateliere, depozite gi oriunde igi desfdgoard activitdlile legate de indeplinirea obligafiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucr6rilor ascunse.

14.4 - (l) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzut[ in documenta(ia de execufie;
(2) Executantul are obligafia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare pentru

verificarea, mlsurarea gi testarea lucrdrilor. Costul probelor gi incercdrilor, inclusiv manopera aferentd
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprev6zute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
operd vor fi suportate de executant dac[ se dovedegte cd materialele nu sunt corespunzdtoare calitativ
sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.In caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.
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14.5 - (l) Executantul are obligafia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, frrd aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligalia de a notifica achizitorului, ori de c6te ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundaliile, sunt finalizate, pentru a fi examinate gi mdsurate.

(3) Executantul are obligalia de a dezveli orice parte sau pA(i de lucrare, la dispozilia achizitorului, qi
de a reface aceastE parte sau pdr{i de lucrare, dacd este cazul.

(4) In cazul in care se constatd cd lucrdrile sunt de calitate corespunzitoare gi au fost executate
conform documentafiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi refacerea vor fi suportate de
cdtre achizitor, iar in caz contrar, de cdtre executant.
14.6 - in cazul in care devine aplicabilS clauza 15.3 din contract, executantul are obligaJia de a lua
mdsurile corespunzltoare de protejare a lucr5rilor contra timpului friguros in aga fel inc6t sd fie asigurate
condilii pentru conservarea calitalii lucririlor executate gi reluarea normald a lucrdrilor fErI cheltuieli
suplimentare de refacere sau repara(ii.

15. intf,rzierea qi sistarea lucrlrilor
15.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrlrilor neprevizute; sau
ii) condiliile climaterice excepfional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd executantului gi nu a survenit prin incdlcarea

contractului de cdtre acesta
indreptlfesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execu(ie a lucrdrilor sau a oricdrei p[r[i a
acestora, atunci, prin consultare, pd(ile vor stabili:

(l) orice prelungire a duratei de execufie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pre{ul contractului.
15.2 'Fdrd a prejudicia dreptul executantului prevdzut in clauza 72.2, acesta are dreptul de a sista

lucrdrile sau de a diminua ritmul execu(iei dacd, achizitorul nu plSteqte 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.
I 5.3 - Intreruperea lucrdrilor pe timpul iernii se face in perioada convenfionali de timp friguros ( 1 5
noiembrie - l5 martie) atunci cdnd are loc instalarea condiliilor climaterice nefavorabile realizdrii
Iucririlor, iar reluarea lor se face in momentul in care condiliile meteo permit.

16. Finalizarea lucrlrilor
16.I - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizat intr-un

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

16.2 - (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligafia de a notifica, in scris, achizitorului ci sunt
indeplinite condiliile de recepfie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei de recepJie.

(2) Pe baza situa{iilor de lucrdri executate confirmate gi a constatirilor efectuate pe teren, achizitorul
va aprecia dacl sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de recep[ie. in cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri sau deficien(e, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se 9i termenele
pentru remediere gi finalizare. Dupd constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o noud
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receplie.

16.3 - Comisia de recepfie are obligafia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documenta{ia de executie gi cu reglementdrile in vigoare. in funclie de
constatirile fbcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepfia.

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

17. Perioada de garan{ie acordati lucrlrilor
17.1 - Perioada de garan[ie este de 2 ani de la data intocmirii Procesului Verbal de recep(ie la

terminarea lucrlri lor.



17.2 - (l) in perioada de garanfie, executantul are obliga{ia, in urma dispoziliei date de achizitor, de a
executa toate lucrdrile de modificare, reconstrucfie gi remediere a viciilor qi a altor defecte a ciror cauzd
este nerespectarea clauzelor contractuale, de reparare sau inlocuire a tuturor utilajelor gi instalaliilor in
cazul defectdrii acestora.

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

i) utilizlrii de materiale, de instalafii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) neglijenlei sau neindeplinirii de c6tre executant a oricdreia dintre obliga{iile explicite sau implicite

care ii revin in baza contractului, cu toate anexele sale.
(3) in cazul in care defecfiunile nu se datoreazd executantului, lucririle fiind executate de c6tre acesta

conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi pldtit ca lucrdri suplimentare.
17.3 - In cazul in care executantul nu executd lucrlrile prevdzute la clauza 17 .2 alin. (l ) gi (2),

achizitorul este indreptd(it sI angajeze gi sd plIteascd alte persoane care sd le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrlri vor fi recuperate de c6tre achizitor de la executant sau retinute din sumele
cuvenite acestuia.

18. Modalitlfi de plati
l8.l - (l) Achizitorul are obligafia de a efectua plata cltre executant in 30 zile de la inregistrarea

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

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

(3) Situatiile de lucrdri lunare se confirmdin termenul de l0 ziledeladatainregistrdrii acestora
la registraturu achizitorului. in cazul in care situafiile de lucrdri nu sunt intocmite corespunzdtor, ele vor
fi restituite executantului, urmdnd sd curgd un nou termen de 10 zile de la data inregistr6rii situa(iilor de
lucr6ri refEcute.

(4) Pl5(ile se vor efectua pentru cantitElile de lucrdri efectiv realizate, conform situa{iilor 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 lucrdrilor sau de a diminua ritmul executiei.
Executantul poate solicita, justificat, ca penalitSli, o sumd echivalentl cu o cot6 procentuald de 0,1 yo din
plata neefectuatl pe zi de intdrziere. Imediat ce achizitorul igi onore azd restanfa, executantul va relua
executarea lucr[rilor in cel mai scurt timp posibil.

18.3 - Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situaliei de platd definitive
de cltre achizitor. DacI verificarea se prelungegte din diferite motive, dar, in special, datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

18.4- Contractul nu va fi considerat terminat p6nd cOnd procesul-verbal de recep(ie finald nu va fi
semnat de comisia de recepfie, care confirmd cd lucririle au fost executate conform contractului.
Recepfia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupl expirarea perioadei de garan{ie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrlrile executate nu va fi conditrionatd de eliberarea
certificatului de receplie final5.

19. Ajustarea prefului contractului
l9.l - Pentru lucrdrile executate, pldlile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in

propunerea financiar[, anexd la contract.
19.2 - Preful contractului NU se ajusteazE.

20. Asigurlri
20.1 - (l) Executantul are obligalia de a incheia, inainte de inceperea lucrdrilor, o asigurare ce va

cuprinde toate riscurile ce ar putea apdreaprivind lucrdrile executate, utilajele, instala(iile de lucru,



echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu gi reprezentanfii imputernicili s6 verifice, sd
testeze sau s[ recepfioneze lucr[rile, precum gi daunele sau prejudiciile aduse cdtre terfe persoane fizice
sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agenfie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportat6 de c[tre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte,'.

(3) Executantul are obligafia de a prezenta achizitorului, ori de cdte ori i ss ya oere, polifa sau polilole
de asigurare qi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

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

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensafii pl[tibile prin
lege, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina achizitorului, a
agentilor sau a angajafilor acestuia.

21. Amendamente
2l.l - P6(ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adilional, fErd organizareaunei noi proceduri de atribuire in conformitate
cu prevederile art. 221 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice.

21.2 - Clauze de revizuire a pretului contractului:
l)
Iucrlri similare (cu corespondent in prefurile unitare ale devizelor ofertd contractate):
- se aplicl in situafia in care existd diferenfe intre cantitdtile initiale din contract qi cele necesar a fi
executate. Valoarea acestor diferenle se calculeazdpebaza pre[urilor unitare ferme din devizele oferta
contractate.
2) Revizuirea pretului contractului datoriti modificlrii cantitltilor de lucriri sau de snecificatii -lucrlri suplimentare (fdrd corespondent in prefurile unitare ale devizelor ofertd contractate):
- se aplicd in situafia in care apare necesitatea executdrii de lucrdri noi, neofertate. Valoarea acestor
lucrdri se calculeazd cu prefuri unitare noi, stabilite de comun acord de cdtre achizitor gi de c6tre
executant, pebazd de deviz oftrtd care sd respecte recapitulalia devizelor ofertd contractate. Prelurile din
devizul ofertl vor fi justificate prin prezentarea de documente:

o oferte de pre(/facturi de la cel putin 3 agen(i economici pentru principalele materialele
o analizd de pre{ pentru tariful orar de funcfionare utilaje
o analizd de pre( pentru tariful unitar de transport, etc.

3) Valoarea insumat6 a tuturor revizuirilor nu trebuie sd depEgeascd valoarea pragului de 450200,00 lei
fErd TVA, prevdzut la art.7 alin. (5) din Legea 9812016

22. Subcontractanfi
2l.l - Executantul are obliga{ia, in cazul in care sucontracteazd, de a incheia contracte cu
subcontractanJii desemnafi, in aceleagi conditrii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2 - (l) Executantul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate
cu subcontractan{ii desemnati.

(2) Lista subcontractan(ilor desemnafi, cu datele de recunoaqtere ale acestora,
contractele incheiate cu acegtia se constituie in anexe la prezentul contract.
21.3 - (l) Executantul este pe deplin rdspunz6tor fa15 de achizitor de modul in care
contractul, cdt gi pentru modul in care subcontractan[ii igi indeplinesc obligaliile.

(2) Sucontractantul este pe deplin rdspunz[tor fa([ de executant, de modul in care igi indeplineqte
partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor tete p[(i partea de contract
incredintat[ lui de cdtre executant.

precum gi

indeplinegte
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(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese moratorii gi/sau compensatorii
subcontractanfilor dacl acegtia nu iqi indeplinesc partea lor din contract gi poate schimba oricare
subcontractant dacd acesta nu gi-a indeplinit partea sa din contract.
21.4' (l) Subcontractan(ii au dreptul de a-gi exprima, la momentul incheierii contractului de achizitrie
publicl sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizilie public6, dupd caz, opfiunea de a
fi plltifi direct de cltre autoritatea contractantd. Data incheierii contractului de achizitie publicd este
comunicatl subcontractan[ilor de c6tre Executant. Dacd p6nd la data incheierii contractului nu s-a primit
nici o adresd de la subcontractan{i, in care acegtia sd-gi exprime optiunea de a fi platiti direct de citre
autoritatea contractant6, se considerd cd acegtia renun!6 la acest drept, plata frcdndu-se cdtre executant,
urmdnd ca acesta sd distribuie sumele incasate in func{ie de prevederile contractelor de subcontractare,
Autoritatea contractantd efectueazd pldtile directe cdtre subcontractantii agreali doar atunci c6nd
prestafia acestora este confirmati prin documente agreate de toate cele 3 pd(i, respectiv autoritate
contractant[, contractant gi subcontractant sau de autoritatea contractantS gi subcontractant atunci cAnd,
in mod nejustificat, contractantul blocheazd confirmarea executdrii obligaliilor asumate de
subcontractant.

(2) in condiliile in care subcontractantul/subcontractanlii igi exprimd opfiunea de a fi plAtit/plAtiti
direct, autoritatea contractantd stabilegte, in func{ie de momentul incheierii contractului de achizilie
publicd sau de momentul introducerii acestora in cadrul contractului de achizifie public6, clauzele
contractuale obligatorii ce prevld transferul de drept al obliga(iilor de platd c6tre
subcontractant/subcontractan{i pentru partea/pdrlile din contract aferent5/aferente acestuia,/acestora, in
momentul in care a fost confirmatl indeplinirea obligaJiilor asumate prin contractul de subcontractare, in
conformitate cu prevederile alineatului precedent.
21.5 - Executantul are dreptul de a implica noi subcontractan(i, pe durata executdrii prezentului contract,
cu condilia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o modificare substanliald a contractului, in
condiliile art.22l din Legea nr.98/2016 privind achiziliile publice. Schimbarea subcontractantului nu va
modifica pre[ul contractului gi va fi notificatd qi supusd aprobdrii prealabile a achizitorului, in conditriile
prevederilor art.219 din Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice.
21.6 - Executantul va rdspunde pentru actele gi faptele subcontractanfilor sdi gi ale experfilor, agentilor,
salarialilor acestora, ca gi cum ar fi actele sau faptele executantului, ale expe(ilor, agen{ilor sau
salarialilor acestuia. Aprobarea de cltre achizitor a subcontractdrii oricdrei p6(i a contractului de lucriri
sau a angaj[rii de c[tre executant a unor subcontractanfi pentru executarea lucrdrilor care fac obiectul
prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaliile sale asumate prin prezentul
contract.
21.7 'Orice schimbare a subcontractantului, fErd aprobarea prealabil[ gi exprimatd in scris a
achizitorului, sau orice incredinfare a executdrii lucrdrilor de cdtre subcontractant unei te(e p6(i va fi
consideratd o incdlcare a prezentului contract de servicii.

23. Forfa majorl
23.1 - Fo(a majord este constatatd de o autoritate competentd.
23.2 - Forfa majord exonereazdplrlile contractante de indeplinirea obligafiilor asumate prin prezentul

contract, pe toatl perioada in care aceasta ac{ioneaz6.
23.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendat6 in perioada de acfiune a fo(ei majore, dar lErd a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau p[4ilor pdnS Ia aparilia acesteia.
23.4' Partea contractantd care invoc[ fo4a majord are obliga(ia de a notifica celeilalte pdrfi, imediat gi

in mod complet, producerea acesteia gi sE ia orice mf,suri care ii stau Ia dispozilie in vederea limitarii
consecinfelor.

23.5 - Dac[ forfa majord aclioneazdsau se estimeazi cI va acJiona o perioadd mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pdrfi incetarea de plin drept a prezentului contract, ldri
ca vreuna din p6(i sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

,/
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24. Solufionarea litigiilor
24.1 - Achizitorul gi executantul vor depune toate eforturile pentru arezolvape cale amiabili, prin

tratative directe, orice.neinfelegere sau disput6 care se poate iviintre eiin cadrul sau in legdtur6 iu
indepl inirea contractului.

24.2 - Dac6, dupd l5 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi executantul nu reugesc s6
rezolve in mod amiabil o divergen(I contractuald, fiecare poate solicita ca disputa si se solulioneze fie
prin arbitraj la Camera de Come( gi Industrie a Rom0niei, fie de cdtre instanfele judecdtoregti din
Romdnia, judelul Alba.

25. Limba care guverneazi contractul
25.1 - Limba care guverneazd contractul este limba rom6n6.

26. Comuniclri
26.1 '(l) Orice comunicare intre p6(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s6 fie

transmisd in 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, telegramS, telex, fax sau e-mail, cu condilia

confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

27 . Legea aplicabilfl contractului
27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
P[(ile au infeles si incheie astd2i,05.08.2019, prezentul contract in doud exemplare, cdte unul pentru

fiecare parte.
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