
Contrsct de lucriri
*. .llktr (.... aata A.. k. Aitg.

f. in temeiul t-e{rii 98rl(l l6 privind uchiziliilc publicc, a HG. nr.395/2016 qi a Raportului achiziliei
directe avand ca obiect " Lucrlri de modernizare retea electrici itr zona percului central str,
N.Iorga ti strada 9 Mai - proiectare ti execu{ie" iNegistrat cu m. 17258/24.10.2019 s-aincheiat
prezentul contract de lucriri,

lntre
ORA$UL OCNA MURE$ cu sediul in Ocna Mure$, str. N. Iorga" nr. 27, jud. Alba, tel.

02588'71217, fax. 0258871217, e-mail: contacl.aDrinlariaocnamures.ro, CUI 4563228, cont:
RO62TRE224A510103200200X deschis Ia Trezoreria Aiud, reprezentate de primar Vinleler Silviu, in
calitate de achizitor, pe de o parte

!i
SC ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA SA cu sediul in localitatea Alba Iulia str. Ion
Arion, nr. 62, jud. Alba, numer de inmatriculare J01/39/1993, cod fiscal RO3276087, tel./fax
0744632204, e-mail elcoaiAyahoo.com cont RO77R2BR0000060015713977 deschis la RAIFFEISEN
BANK, reprezentata prin BArbanlan Dorin, avAnd funcfia de administrator, in calitate de executant,
pe de alta parte.
2. Delinitii

2.1 - in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi i[terpretati astfel:
a. contract - prezentul contEct li toate anexele sale;
b. achizitor $i executant - pAqile contmctante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contmctului - prelul pldtibil executantului de ciue achizitor, in baza confactului, pentru

indeplinirea integraltr $i cor€spunzAtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate p n contract;
d. amplasamentul lucre i - locul unde executantul executd lucrarea:
e. foia majori - un eveniment mai presus de controlul pi4ilor, care nu se datoreazi gretelii sau

vinei acestor4 care nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului !i care face imposibila
executarea fi, respectiv, indeplinirea conhactului: sunt considemte asemenea evenimente: rezboaie,
revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastiofe naturale, restriclii apfuute ca urmare a unei
caEntine, embaxgou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci enunliativ5. Nu este considerat fo4d majora un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fiid a crea o imposibilitate de executare, face extem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din pd4i;

f. zi - zi calendaristicet an - 365 de zile.
3, Inte^rpretare

3.1 In prezentul contact, cu excepfia unei prevederi contrarc, cuvintele la foma 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 la zile reprezintd zile calendaristice, dacd nu se

specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obligd sd execute '1-t crtrri de modernizare relea electricl in zona parcului

central str. N.Iorga ti strada 9 Mai - proiectare qi execulie - Cod CPV - 45310000-3 .

4.2 - Achizitorul se obligd sa pldteascd executantului prelul de 148000,00 f6r6 TVA, pentru execufia
"l-ucrtrri de modernizare retea electrici iD zona parcului cetrtrul str, N. Iorga ti strada 9 Mai -
proiectare li executie - Cod CPV - 453f0000-3 .

4.3 - Dupd recepfia la beneficiar, toate documentele elabonte in legiturA cu acest contract devin
proprietatea OraSului Ocna Mureq care i$i rezerve dreptul de utilizare ulterioare a acestora, iar
executantul nu poate utiliza, transmite sau comunica, in afara Om$ului Ocna Mureg.
5. Pretul contractului

5.1 - Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, pletibil executantului de c5tre achizitor,
conform graficului de pl6ti, este de 148000,00 lei, la care se adaugn TVA de 28120,00 lei, total valoare
contract cu TVA este suma de 176120,00 lei.

5.2 - Preful contactului fi.rd TVA este defalcat astfel (lei ffua TVA):
- valoarea serviciilor de proiectare 15000,00Iei
- valoarea asistenfei tehnice pe timpul implementerii proiectului t0000,00 lei

----+



- valoarea lucrerilor de execu(ie 123000,00 lei
6. Dur.ta contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 6 luni, incepand de la data comunicerii ordinului de

incepere, la care se adaugd perioada de garanlie a lucrerilor, astfel:
- proiectare $i obfinere avize 2 luni de la emiterea ordinului de incepere
- execufie lucrari - 4 luni de la data aprobirii proiectului tehnic

6.2 - Contractul intla in vigoare la data semnarii de cdtre ambele pd4i contractuale si este valabil
panA la incheierea procesului-verbal de receplie finala, cand va fi considemt incetat de drept.

7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contactului incepe dupd constituirea gaxantiei de bund execulie, predarea

amplasamentului ii comunicarea ordinului de incepere.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contBctului sunt:
- Oferta tehnica $i financiara
- Gmficul de execuliej
- garanria de bund execulie;
- acorduri de asociere, dupe caz;
- acorduri de subconlractare. dupa caz:
- angajament de sustinere, dupd caz;
- acte adi$onale, dupe caz.

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

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relaliile dintre pd4i, ca fiind
proprietat€a absoluta a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligafia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane sa nu indeperteze sau sa deterioreze obiectele prevdzute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea $i inainte de indepdrtarea lor, de a instiinla achizitorul despre aceastd descoperire qi de a

indeplini dispoziliile primite de la achizitor privind indepdrtarea acestora. Daca din cauza unor astfel
de dispozilii executantul sufer[ in6rzieri $i/sau cheltuieli suplimentaxe, atunci, prin consultare, pd4ile
vor stahili:

a) orice prelungire a duatei de execulie la care executantul axe dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adiuga la pretul contractului.
9.3 - Achizitorul are obligalia, de indau ce a luat la cuno$tinfa desprc descoperirea obiectelor

prcvezute la clauza 9.1, de a inqtiinla in acest sens organele de polilie Si comisia monumentelor
istorice.

10, Obligr{iile priDcipale ale executantului/prestatorului
1 0. I - ( I ) Executantul/prestatorul se obligd sa presteze serviciile de proiectare la standardele gi/sau

performanfele stabilite in conformita cu legislalia in vigoare, in spef[ Legea nr. 10/1995 pdvind
calitatea in constructii varianta actualizata. Proiectul tehnic va fi elaborat in confomitate cu Hotirdrea
Guvemului nr. 907/2016.

(2) Executantul are obligalia de a executa !i finaliza lucririle, precum li de a remedia viciile
ascunse, cu atenlia li promptitudinea cuvenita, in concordanld cu obligaliile asumate prin contract li
caietul de sarcini.

(3) Executantul are obligalia de a supraveghea lucririle, de a asigura fo4a de munc5, materialele,
instalaliile, echipamentele $i toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de 9i
pentru contact, in mdsura in care necesitatea asigurerii acestora este prevazuttr in conhact sau se poate

deduce in mod rezonabil din contract.
10.2 - (1) Executantul este pe deplin responsabil perltu conformitatea, stabilitatea ti siguranfa

tuturor operaliunilor executate pe lantier, precum $i pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor ;i a reglementdrilor l-elii nr. I0,/1995 privind calitatea in construc!ii, cu

modificdrile ulterioare.
10.3 - (l) Executantul are obligalia de a respecta ti executa dispozitiile achizitorului in odce

probleme, mentionate sau nu in contract, referitoare Ia lucrare. in cazul in care executantul considera
cd dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in
sc s, Ierd ca obiecliile respective sd il absolve de obliga$a de a executa dispoziliile primite, cu

excepiia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.



(2) in cazul in care respectarea ii executarea dispozifiilor previzute la atin. (l) determina dificultili
in execulie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

10.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectl a lucldrilor fali de reperele date de

achizitor, precum gi de fumizarea futuror echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor 9i resurselor

umane nscesare indeplini i responsabilitelii respective.
(2) in cazul in care, pe parcursul execuliei lucra lor, survine o eroare in pozilia, cotele, dimensiunile

sau aliniamentul oricdrci pa4i a lucrerilor, executa[tul are obligaFa de a rectifica eroarea constatattr, pe

cheltuiala sa, ludndu-se in considerare faptul ctr executantul rdspunde 9i de intocmirea proiectului

tetinic.
10.5 - Pe parcursul execufiei lucrerilor ti rcmedierii viciilor ascunse, executantul are obligafia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cfuor prezenfd pe lantier este

autorizata $i de a menline F[tierul (atet timp cat acesta este sub controlul sau) qi lucrtuile (atat timp
cat acestea nu sunt finalizate gi ocupate de cetie achizitor) in starea de ordine necesare evitdrii oric6rui
pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura qi de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie, ingrddire,
alarme qi pazd, cend ;i u[de sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achizitor sau de cdtre alte

autoritdfi competente, in scopul protejtrrii Iucrdrilor sau al asigurerii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate mdsurile rezonabil necesare penfu a proteja mediul pe 9i in afara gantierului 9i

pentru a evita orice pagube sau neajuns provocate persoanelor, proprieta,tilor publice sau altora,

rezultate din poluare, zgomot sau alli factori generali de metodele sale de lucru.
10.6 - Executantul este respoNabil pentu menlinerea in bunA staie a lucrerilor, materialelor,

echipamentelor gi instalaliilor care urmeazd a fi puse in oper5, de la data primirii ordinului de incepere

a lucrdrii pana h data sqnmdrii procesului-verbal de receplie a lucrtrrii.
10.7 - (1) Pe parcursul execuliei lucrerilor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia,

in masura permisd de respectarca prevedenlor contractului, de a nu stenjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor: sau

b) caile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor fi cdilor publice sau p vate care deservesc

proprietalile aflate in posesia achizitorului sau a orictuei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclarnatiilor, acliunilor in justifie,

daurelor-interese, costuilor, taxelor 9i cheltuielilor, indiferent de natua 1or, rezultand din sau in
legdtud cu obligaFa prevezutd la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8 - (l) Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunice

cu sau sunt pe tras€ul $antierului li de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oriciruia dintre subcontractantii sei; executantul va selecta traseele, va alege gi va folosi
vehiculele, va limita pi repaxtiza incercdturile, in aga fel inc6t traficul suplimentar ce va rezulta in mod

inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, de pe fi pe

gantier, si fie limitat, in mesum in care este posibil, astfel incet sd nu produce deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor gi podurilor rcspective.

(2) in cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricerui pod sau drum care comunici. cu

sau carc se afli pe traseul gantierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligalia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor
reclamaliilor privind avaxierea respectivelor poduri sau drumuri.

10.9 - (1) Pe parcursul execuiiei lucrarii, executantul are obligalia:
i) de a evita, pe cet posibil, acumulaiea de obstacole inutile pe $antier:
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalafii, surplus de materiale;

iii) de a aduna $i indeperta de pe $antier dArarnaturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel,
caxe nu mai sunt necesare.

(2) Executantul arc dreptul de a retine pe qantier, pAnd la sfArgitul perioadei de garantie, numai acele

materiale, echipamente, instalalii sau lucrAri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligauilor sale in perioada de garanlie.

I 0. t 0 - Executantul se obligd de a despigubi achizitorul impotriva oricdror:
i) reclamalii ti acfiuni injustilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelgctuale

(brevete, nume, mdxci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele
folosite p€ntru sau in legdturi cu execufia lucrariloi sau incorporate in acestea; li ,

/,- t,"-"-'v



ii) daune-interese, costuri, taxe li cheltuieli de o ce naturd, aferente, cu exceplia situafiei in care o
astfel de incalcare rezultii din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cdtre
achizitor.
I l. Obliga{iile achizitorului

I LI (l) Achizitorul se obliga sd receplioneze serviciile de proiectare prestate in ternen de maxim
I0 zile.

(2) Dupi receplia la beneficiar, toate documentele elaborate devin propdetatea Ora$ului Ocna Mures
care i$i rezerve dreptul de utilizare ulterioard a acestora, iar executantul nu poate utiliza, transmite sau

comunica. in alara Oratului Ocna Mure$
(3) La inceperea lucrarilor achizitorul are obligafia de a obfine toate autorizaliile 9i avizele necesare

execuliei lucrdrilor.
I 1.2 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozilia executantului, far6 plate, dace nu s-a

convenit altfel, umetoarele:
a) amplasamentul lucririi, liber de orice sarcind;
b) suprafetele de teren necesare perltru depozitare $i pentru organizarea de qantier;

c) cdile de acces rutier $i racordurile de cale ferate:
d) racordurile pentru utiliteti (ape, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului

gantierului.
e) intreaga docunentalie necesard pentru execulia lucr5rilor contractate
(2) Costudle pentru consumul de utiliteli, piecum fi cel al contoarelor sau al altor aparate de

masurat se suporte de catre executant.
I1.3 - Achizitorul are obliga,tia de a examina ii masua luc6rile care devin ascunse in cel mult 5 zile

de la notificarea executantului.
11.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor $i a oriceror alte informa{ii

fumizate executantului, precum $i pentru dispoziliile $i lii,'rfuile sale.

12. Sancliutri petrtru neindeplinirea culpabill a obligrliilor
12.1 - In cazul in care, din vina sa exclusivtr, executantul nu reuSege se-$i indeplineasci obligaliile

asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptelit de a deduce din preful contractului, ca

penalitefi, o sumA echivalent[ cr.r o cotd procentuald de 0,1% din valoarea Iucrdrii neexecutate din
prelul contractului, pentru fiecare zi de inlarziere, pend h indepliniiea efective a obligaliilor.

12.2 - (l) in 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 penalileli, o sumd echivalenta cu o coti
procentuale de 0,lolo din plata neefectuatd la termen, pentu fiecare zi de intarziere, pdni la indeplinirea
efectivd a obligafiilor.
(2) Achizitorul se obligA sA plateasca prelul serviciilor de proiectare cete prestator in temen de

maxim 60 zile de la depunerea facturii la achizitor, dar numai cu condilia recepliondrii documentaiilor
tehnice pentu care se face plata. Nu se vor efectua pldfi in valutd.
(3) Achizitorul se obligd sd plateasca prelul lucrarilor de execulie care executant in termen de maxim
60 zile de la depunerea facturii la achizitor, dar numai cu condilia recepliondrii lucrarilor pentru care se

face plata. Nu se vor efectua pl5li in valuta.
12.3 - Nerespectarea obligaliilor asumate prin prczentul contact de cdtre um dinte pe4i, in mod

culpabil $i rep€tat, dA dreptul pdrlii lezate de a considera contactul de drept .eziliat li de a pretinde
plata de daune-interese.

12.4 - Achizitorul iqi rezervA dreptul de a ienunla oricand la contact, printr-o notilicare scrisd
adresati executantului, f6r6 nicio compensatie, dacd acesta din urmd dA faliment, cu condilia ca aceaste
renunlare se nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la acliune sau desplgubire pentru executant. in
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract
executati pantr la data denunlerii unilaterale a contactului.
Clauze specillce

13. Garan(ia de buni execufie a contractului
l3.l Executantul se obligd sd constituie garanlia de bund execufie a contractului in scopul asigurarii
achizitorului de indeplinirea cantitative, calitative li in termenul convenit a contractului, inainte de

inceperea executerii contractului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnerii contractului de

ambele pe4i, in cuantum de 109/0 din valoarea contractului frrd TVA (14800,00 lei), pe intreaga duata
de valabilitate a prezentului contract.
13.2 - Garan[ia de bune execulie se constituie prin virament bancar sau printr-un insaument de

garantare emis in condiliile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurdri. care deyjne

/-'



anexa la contmct, prevederile art. 36 alin.(3) - (5) din Hoteraiea Guvernului or. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor refe toare la atribuirea contractului de

achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziliile publice, aplicindu-se
corespunzator.
13.3. - lndiferent dacd instrumentul de gamntare este emis de o societate bancara sau de o societate de

asigureri gi indiferent de forma in care sunt prczentale scrisorile de garanlie acestea nu pot conline
prevederi privind proceduri, condilii, termene sau orice alte obligalii in sarcina achizitorului fafd de
orice alte persoane fizice sau juridice romene li streine care au calitatea de te4i fale de prezentul

conhact.
13.4. - (l) Garanlia de bu[e execufie se poate constitui 

'i 
prin relineri succesive din sumele datorate

pentru facturi pa4iale. In acest caz executantul are obligalia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarca acestuia, un cont de disponibil distinct
la dispozilia autoritaui contractante. Suma iniliald care se depune de catre executant in contul deschis,
nu trebuie sd fie mai mictr de 0,5% din prelul contractului lire TVA. Executantul trebuie sa faca
dovada pld1ii sumei initiale de 740,00 lei (0,570 din Felul contractului fArI TVA).

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contmctanta umeaze sd alimenteze acest
cont prin relineri succesive din sumele datorate gi cuvenite contactantului, pand la concurenfa sumei
stabilite d.ept garanlie de bund execulie. Autoritatea corltiact.mta va ingtiinta contactantul despre
versemantul efectuat, precum $i despre destinalia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria
Statului pe numele contractantului pot fr dispuse plei atat de cdtre contractant, cu avizul sc s al
autoritdfii contactante care se prezintd unitalii Trezoreriei Statului, cat gi de unitatea Trezoreriei
Statului la solicitarea scrisa a auloritefi contactante in favoarea cdreia este constituittr garaniia de

brmd execulie. Contul astfel deschis este purtitor de dob6ndd in favoarea contractantului.
13.5. - Orice modificare convenita de pe4ile contractante privind prelul fi /sau duata contractului
atage dupa sine obligalia executantului de actualizare a gamnliei de buna execufie, in termen de
maxim 5 zile lucratoare de la data producerii modificerii. Dactr executantul nu prelunge$te valabilitatea
garantiei de bund execufie, achizitorul poate revendica intieaga valoare a garanfiei de bun6 executie.
13.6. - Autoritatea contractante are dreptul de a emite pretenlii asupra gamntiei de bune execulie,
oric6nd pe parcursul indeplinirii contractului de achizilie publice, in Iimita prejudiciului creat, in cazul
in care contractantul nu igi indeplinegte din culpa sa obligaliile asumate pdn contract. Anteiior emiterii
unei pretentii asupra garantiei de bune executie auto tatea contractantE are obligafia de a notifica
pretenlia atat contractantului, cet $i emitentului instrumentului de garantare, precizdnd obligafiile care
nu au fost respectate, precum li modul de calcul al prejudiciului. in situalia executdrii garanliei de

bune execufie, pa4ial sau total, contractantul are obligalia de a reintregi garanlia in cauzd rapofiat la
restul rEmas de executat.
13.7 - Achizitorul se obligi sd restituie garanlia de buna execulie dupa cum urmeazi:
a) 70% din valoarea garanliei de bunA execulie, in termen de 14 zile de Ia data i[cheierii procesului
verbal de recepfie la terminarea lucririlor, in cazul in care, in procesul verbal de recepfie la teminarea
lucrtrrilor nu sunt remedieri qi completiri de efectuat in sarcina executantului, iar riscul pentru vicii
ascunse este minimi
b) restul de 30% din garanlia de bune execulie constituite, rernere in cont la dispozilia achizitorului,
p6ni la expirarea perioadei de gamnlie a lucrdxilor executate, pe baza procesului verbal de receptie
finald.

14. inceperea 9i execufia lucririlor
14.1 - ( 1) Executantul are obligalia 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 tebuie sd notifice achizitorului Fi, daca e$e cazul, lnspecliei de Stat in
Construclii, Lucrdri Publice, Urbanism $i Amenajarea Terito ului data inceperii efective a lucririlor.

(3) Lucrdrile se vor executa in funclie de alocirile bugetare, in baza ordinului de incepere a
lucririlor dat de beneficiar, la inceputul fiecarui an bugetar.

14.2 - (l) Lucrerile trebuie sd se deruleze conform graficului general de execulie qi si fie terminate
la data stabilitd. Datele intermediare, previzute in graficele de execulie, se considera date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererca achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de execulie
de detaliu, alcdtuit in ordinea tehnologica de execulie. in cazul in care, dupA opinia achizitorului, pe

parcurs, deslE5urarea lucrdrilor nu concordi cu graficul general de execufie a lucrerilor, la ceterea ,aPelus! uErraiudE4 r !u tsrdrLur Elulra uL !^r!uF! a rulra,rvrr r

achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea tet1rrinttii lo.rdrilot la dala g



previzute in contract. Craficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indato rile
asumate pdn contract.

(3) In cazul in care executantul indrzie inceperea lucririlor, terminarea pregatirilor sau dacd nu isi
indeplineite indatoririle prevazute la pct. 14.1 alin. (2), achizitorul este indieptSlit se-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sd intre in nolmal gi si il avertizeze c6, in cazul
neconformdrii, la expirarea temenului stabilit ii va rezilia contractul.

(4) Nerespectarea graficului de Iucrari (intarzierea lucrlrilor cu mai mult de 30 de zile calendaristice,
din vina exclusivd a executantului) atrage dupa sine posibilitatea rezilierii unilaterale a contactului de

lucrdri de cdtre Beneficiar.
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supmveghea desfd5urarea execufiei lucrerilor $i de a stabili

conformitatea lor cu specificaliile din anexele la contact. Ptr4ile contractante au obligaria de a

notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanlilor lor atestali profesional pentru acest scop, 9i
anume responsabilul tehnic cu execulia din partea executantului 9i dirigintele de $antier sau, dace este

cazul, alte persoane fizica saujuridica atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncd, in

ateliere, depozite li oriunde i9i desligoard activitdlile legate de indeplinirea obligaliilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.

14.4 - (l) Materialele trebuie sa fie de calitatea previzuttr in documentalia de execurie;
(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele ii mat€rialele necesare pentru

ve ficarea, masuarea $i testarea lucrarilo.. Costul probelor 9i incercirilor, inclusiv manopera aferente
acestora revin executantului.

(3) Probele neprevazute ti comaodate de achizitor pentu verificarea unor lucrari sau materiale puse

in operA vor fi suportate de executant daca se dovedeite ca materialele nu sunt corespunz6toare
calitativ sau cd manopera nu este in confomitate cu prevederile contractului. In caz contrax, achizitorul
va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (l) Executantul are obligalia de a nu acoperi lucrfuile care devin ascunse, fire aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligafia de a notifica achizitorului, ori de c6te ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundafiile, sunt finalizate, pentu a fi examinate si misuate.

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

$i de a^reface aceastd parte sau pd4i de lucrare, daca este cazul.
(4) In cazul in care se constati c.i luciArile sunt de calitate corespunzetoare 9i au fost executate

conform documentaiei de execulie, atunci cheltuielile privind dezvelirea ti refacerea vor fi suportate
de cdtre achizitor, iai in caz contrar, de cdfe executant.
14.6 - in cazul in care devine aplicabila clauza 15.3 din contract, executantul are obligalia de a lua
mesurile corespunzetoare de protejaie a lucrdrilor contra timpului friguros in asa fel incat se fie
asigurate condi;ii pentru conservarea calitilii lucrarilor executate fi reluar€a normala a lucrdrilor fird
chelluieli suplimentare de refacere sau reparalii.

15. Inti^rzierea qi sistarea lucririlor
l5.l - ln cazul in care:
i) volumul sau natura lucraxilor neprevazute; sau
ii) condiiiile climaterice exceplional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazd executantului gi nu a suwenit prin incilcarea
contmctului de citle acesta
indreptdtesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execufie a lucrtuilor sau a oricdrei pa4i
a acestora, atunci, prin consultare, pdqile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la preful contactului.
15.2 - Fdrd a prejudicia dreptul executantului prevdzut in clauza 12.2, acesta aie dreptul de a sista

lucr6rile sau de a dimilua ritmul execuliei dacd achizitorul nu pldtegte in temen de 28 de zile de la
expirarea termenului prevSzut la clauza 18.2; in acest caz, va notific4 in scris, acest fapt achizitorului.
I 5 .3 - intreruperea lucrdrilor pe timpul iemii se face in perioada convenlionald de timp friguros ( I 5

noiembrie - 15 martie) atunci cand are loc instalarea condiliilor climaterice nefavorabile realizdrii
lucririlor, iar reluarea lor se face in momentul in care conditiile meteo permit.
16. Finalizarea lucr'trrilor



16.l - Ansamblul lucrlrilor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, prevezut a fi finalizat irltr-un
temen stabilit prin graficul de execulie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se

calculeaze de la data inceperii lucririlor.
16.2 - (l) La finalizarea luarerilor, executantul are obligalia de a notifica, in scris, achizitorului cd

sunt indeplinite condiliile de recepfie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receplie.
(2) Pe baza situaliilor de lucrari executate confirmate $i a constatArilor efectuate pe teren, achizitorul

va aprecia dacd sunt intrunite condifiile pentru a convoca comisia de recepfie. In cazul in carc se

constah cd sunt lipsuri sau deficienfe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se 9i termenele

pentru remediere gi finalizare. Dupe constatarea remedierii tuturor lipsurilor 9i deficienlelor, la o nou:i

solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receplie.
16.3 - Comisia de receplie are obligafia de a constata stadiul indeplinidi contractului prin corelarea

prevederilor acestuia cu documentala de execurie $i cu reglementdrile in vigoare. in funclie de

constattuile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia.
16.4 - Recepda se poate face fi pentru pe4i ale lucrerii, distincte din punct de vedere fizic Ai

funclional.
17. Perioada de garan{ie acordati lucrdrilor

17.1 - Perioada de garanlie este de 2 ani de la data intocmirii Procesului Verbal de receplie la
terminarea lucrerilor la finalizarea lucrlrilor.

17.2 - (l) in perioada de garanlie, executantul are obligalia, in urma dispoziliei date de achizitor, de

a executa toate lucre le de modificare, reconstruclie $i remediere a viciilor $i a altor defecte a ctuor
cauza este nercspectarea clauzelor contractuale, de reparare sau inlocuite a tuturot utilajelor gi

instalaliilor in cazul defectdrii acestora.
(2) Ex€cutantul are obligatia de a executa toate activitalile prevazute la alin. (l ), pe cheltuiala

proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utiliztuii de materiale, de instalalii sau a unei manopere neconforme cu prevededle contractului;

sau

ii) neglijenlei sau neindeplinirii de cltre executant a oricdxeia dintre obligaliile explicite sau

implicite care ii revin in baza contractului, cu toate anexele sale.
(3) in cazul in care defecfiunile nu se datoreazA executantului, lucrdrile fiind executate de cdtre

acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat $i pldtit ca lucrtrri
suplimentare.

17.3 - In cazul in care executantul nu executd lucrerile prevdzute la clauza 17.2 alin. (l) qi (2),

achizitoml este indreptElit se angajeze ii sa pldteasca alte persoane caie se le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrari vor fi recupe.ate de cdtre achizitor de la executant sau refinute din sumele

cuvenite acesfuia.
18. Mod.lititi de plati
l8.l - (l) Achizitorul are obligalia de a efectua plata cAtre executant in 30 zile de la i[egistrarea

facturii la registratura beneficiarului. Factura se va emite numai dupd acceptarea situafiilor de lucieri
executate, de citre reprezentantul achizitorului.

(2) Plalile pa4iale trebuie sd fie lEcute, la cererea executantului, la valoarea lucrerilor executate
conform graficului de executie a luc(Arilor. Lucrdrile executate trebuie sd fie dovedite ca atare prirlti-o
situalie de lucr6xi, intocmitd astfel incat se asigure o rapidd li sigud verificare a lor.

(3) Situatiile de lucreri lu[are se confirma in termenul de l0 zile de la data in-registrdrii acestora
la registratura achizitorului. ln cazul in care situaliile de lucrdri nu sunt intocmite corespunzetor, ele

vor fi restituite executa[tului, urmand se curga un nou termen de 10 zile de la data inregi$reiii
situafiilor de lucreri reficute.

(4) Plefile se vor efectua pentru cantitalile de lucrlri efectiv realizate, conform situaliilor de

lucdri acceptate de achizitor.
18.2 - Daca achizitorul nu onoreazi factudle in termen de 28 zile de la expirarea perioadei

convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucririlor sau de a diminua ritmul
execufiei. Executanlul poate solicita, justificat, ca penalitai, o sruna echivalente cu o coti proce[tuald
de 0,1% din plata neefectuat?i pe zi de intarziere. Imediat ce achizitorul i$i onoreazi restanla,

executantul va relua executarea lucrerilor in cel mai scurt timp posibil.
18.3 - Plata facturii finale se va face imediat dupe verificarea $i acceptarca situaliei de platd

definitive de catre achizitor. Dace verificarca se prelunge$e din diferite motive, dar, in special, datodtd
unor eventuale litigii, contmvaloarea lucrtuilor care nu sunt in litigiu va fi pldtitd imediat.



18.4- Contractul nu va fi considerat terminat pdnd cdnd procesul-verbal de receple final[ nu va fi
semnat de comisia de receprie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receplia finale va fi efectuatd conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garanlie. Plata
ultimelor sume datorate executantului pentru lucrerile executate nu va fi condigionatd de eliberarea
certificatului de recep{ie frnala.

18.5. - Termenele de plate menfionate in prezentul contract vor fi condilionate de temenele de
primire a fondurilor alocate de la Instituliile abilitate, perioada de plata menlionat?i mai sus put6nd fi
prclungitd de cdtre Achizitor, prin notificare adresata Fumizorului, cu incd 30 de zile calculate de la
temenul prevAzut mai sus, IEri a se calcula penaliteli ti daune intercse de cdtre Fumizor, pdnd la

momentul oblinerii fondurilor aferente alocate prezentului contract.
18.6. - in situaia in caie termenele de platA menlionate mai sus nu pot fi respectate de cetre

Achizitor, pentru motivul menlionat la punctul 18.5, de comun acord se aplicd dispoziliile prezentului

contract care p vesc rezilierea contractului incheiat, Fumizorul av6nd dreptul de a solicita eventualele
sume de plate scadente de la Instituliile ablitate, IEra culpa Achizitorului.
19. Ajustarea pre{ului contractului

19.1 - Penfu Iucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea llnanciara. anexii la conlracl.

19.2 - Prelul contractului \U se ajusteaTa.

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

cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrarile executate, utilajele, instalafiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, perconalul prop u gi reprezentanlii imputemicili sd veiifice, se

testeze sau sd receplioneze lucrarile, precum $i daunele sau prejudiciile aduse cdte te4e persoane
fizice saujuridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agenlie de asigurare. Conhavaloarea primelor de asigurare va fi
suportate de cefie executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

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

(4) Executantul are obligalia de a se asigura cd subantreprenorii au incheiat asigurtui pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenodlor sd prezinte achizitorului, la cerere, politele
de asigurare $i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaii pletibile p n
lege, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de executant, cu exceplia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina achizitorului, a

agentilor sau a aogajatilor acestuia.
21. Amendimente

21.1 - Pe4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contactului, de a conveni modificarea
clauzelor contactului, prin act adilional, ftrd organizarea unei noi procedud de atribuire in
conformitate cu prevedetlle ol1!.22l alin. (l) din Legea hr. 98/2016 privind achiziliile publice.

21.2 - Clatze de rcvizuire a pretului contractului:
l) Revizuirea pretului cotrtractului datoriti modificirilor de proiect sau de specilicatii - lucriri
gllql!4gg (cu corespondent in preluile unitare ale devizelor oferti contractate):
- se aplice in situalia in care exista diferenle inte cantitdfile iniliale din contact gi cele necesar a fi
executate, situalie reglementata de proiectant prin dispozilie d€ $antier. Valoarea acestor difeienle se

calculeaze pe baza prelurilor unitare ferme din devizele ofefie contractate.
2) Revizuirea pretului contractului datoriti modificirilor de proiect sau de specilicrtii - lucrtrri
gElilqgqlqg (fird corespondent in prelurile unitare ale devizelor ofertA contractate):
- se aplica in situaria in c.ue apare necesitatea executerii de lucreri noi, neofertate, situafie reglementattr
de proiectant prin dispozilie de gantier. Valoarea acestor lucrdri se calculeazd cu preluri r-rnitare noi.
stabilite de comun acord de cdtre achizitor $i de catre executant, pe bazl de deviz oferta care str

respecte recapitulatia devizelor ofert5 conhactate. Prefurile din devizul oferta vor fi justificate prin
prezentarea de documente:

. oferte de pret/facturi de la cel putin 3 agenli economici pentru pdncipalele materialele

. analizi de prel pentru tariful orar de fi.rncfionare utilaje

. analize de prel pentru tariful unitar de transport, etc.
3) Orice modificare a prezentului contract altfel decat in cazurile li condifiile prevezde la art.221 din
Legea nr. 98/2016 privind achiziliile publice se realizeaz6 prin organizarea unei noi procedurlle



atribuire. Nerespeetarea prevederilor prczentului alineat dd &eptul Achizitorului de a denunta
unilateral contractul de achizilie publicd
22. Subcontractarti
21.1 - Executantul are obligalia, in cazul in care sucontracteazd, de a incheia contacte cu
subcontractantii desemnagi, in aceleagi conditii in care el a semnat contactul cu achizitorul.
21.2 - (1) Executantul are obligalia de a prezenta la incheierea contactului, toate contractele incheiate
cu subcontractanlii desemnali.

(2) Lista subcontractanilor desemnali, cu datele de recunoattere ale acestora,

contractele incheiate cu aceltia se constituie in anexe la prezentul contlact.
21.3 - (l) Executantul este pe deplin respunzetor fald de achizitor de modul in care
contractul, cat ti pentru modul in care subcontractanlii i$i indeplinesc obligaliile.

(2) Sucontractantul este pe deplin rdspunzStor fale de executant, de modul

precum 9r

indepline$te

in care i$i
indeplinelte partea sa din contmct.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor te4e p[4i partea de contact
incredinlata lui de citre executant.

(4) Executantul aie dreptul de a pretinde daune-intercse moratorii $i/sau compensatorii
subcontractanrilor dacd ace$tia nu i$i indeplinesc partea lor din contract ii poate schimba oricare
subcontractant daca acesta nu gi-a indeplinit panea sa din contract.
21.4 - (1) Subcontmctanlii au drcptul de a-qi exprima, la momentul incheierii contractului de achizilie
publice sau la momentul introducerii acestom in conhactul de achizilie publicd, dupd caz, opliunea de

a fi pletiti direct de cdtre auto tatea contmctante. Data incheierii contractului de achizilie publicA este

comunicatd subcontractanfilor de catre Executant. Dacd pand la data incheierii contactului nu s-a
primit nici o adresa de h subcontractanli, in care acegtia se-li exprime optitmea de a fi plati$ direct de

catre autoritatea contractantE, se considerd ce acettia renunta la acest drept, plata ficandu-se cdtre
executant, urnand ca acesta sa distribuie sumele incasate in funclie de prevederile contractelor de

subcontmctare. Autoritatea contractantd efectueazd plefile directe cdtre subcontractantii agreafi doar
atunci cand prestalia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 pa4i, respectiv
autoritate contractanti, contactant $i subcontractant sau de autoritatea contractant5 9i subcontmctant
atunci cand, in mod nejustifrcat, contiactantul blocheazi confirmarea executtuii obligaliilor asunate de

(2) in condiliile in carc subcontactantul/subcontractanfii igi exprimd opliunea de a fi
pldtit/pletili direct, autoritatea contractanta stabile$te, irl fiDclie de momentul incheieiii contractului de
achizilie publicd sau de momentul introduce i acestora in cadrul contractului de achizilie publicS,
clauzele contmctuale obligatorii ce prevAd transferul de drept al obligaliilor de platA cdtre
subcontractanvsubcontracta[fi pentru partea/pa4ile din contmct aferenti/aferente acestuia/acestora, in
momentul irl carc a fost confirmat2i indeplinirea obligaliilor asumate prin contractul de subcontmctare,
in conformitate cu prevederile alineatului precedent.
21.5 - Executantul are drcptul de a implica noi subcontactanli, pe durata executtrrii prezentului
contiact, cu condifa ca nominalizarea acestoE si nu reprezinte o modificare substantiala a
contactului, in condiliile art. 221 din Legea m. 98/2016 privind achiziliile publice. Schimbarea
subcontractantului nu va modifica prelul contractului li va fi notificatd ii supusd aprobirii prealabile a
achizitorului, in condiliile prevederilor art. 219 di\ Legea ft.9812016 privind achizifile publice.
21.6 - Executantul va aaspunde pentu actele li faptele subcontractanfilor sdi qi ale expe4ilor,
age4ilor, salarialilor aceslora, ca li cum ai fi actele sau faptele executantului, ale expe4ilor, agenlilor
sau salarialilor acestuia. Aprobarea de catre achizitor a subcontractirii oricdrei pd4i a contractului de

lucrari sau a angajerii de cete executant a unor subcontractanti pentru executarea lucrfuilor care fac
obiectul prezentului contmct nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaliile sale asumate prin
prezentul contract.
21.7 - Orice schimbare a subcontractantului, lErd aprobarea prealabild qi exprimati in scris a
achizitorului, sau orice incrcdinlare a executedi lucreriloi de cete subco[tractant unei te4e p54i va fi
considerata o incdlcare a prezentului contract de servicii.
23. For(a majori

23.1 - Fo4a majore este constatatd de o autoritate competente.
23.2 - Fo4a majora exonercaza pa4ile contractante de indeplinirea obligauilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acfioneazS.
23.3 - lndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore. dar IArd q

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd4ilor pand la aparifia acest€ia. - ( -

--)4, /:



23.4 - Partea contactante care invoce fo4a major5 are obligafia de a notifica celeilalte pi4i, imediat

$i in mod complet, producerea acesteia $i sA ia orice mdsuri care ii stau la dispozifie in vederea limitarii
consecinrelor.

23.5 - Dace fo4a majord aclioneazd sau se estimeazd ce va acfiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sA notifice celeilalte pA4i incetarea de plin drept a prezentului contract,
{ird ca vreuna din pe4i sd poate pretinde celeilalte daune-interese.
24. Solulionarea litigiilor

24.1 - Achizitorul qi executantul vor depune toate eforturile pentu a rezolva pe cale amiabilE, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disput6 care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legeturA cu
indeplinirea contractului.

24.2 - Dact, d.upi 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul $i executantul nu reu$esc si
rezolve in mod amiabil o divergenld contractuala, fiecarc poate solicita ca disputa sA se solulioneze fie
prin arbitmj la Camera de Come4 ii lndustrie a Romaniei, fie de cetre instanlelejudecetorelti din
Rom6nia, judelul Alba.
25. Limba care guverneazl contractul

25.1 - Limba care guvemeaza contnctul este limba rom6nd.
26. Comuniciri

26.1 - ( 1) Orice comunicare intre pa4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie se fie
transmise in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat $i in momentul
primirii.

26.2 - Comunicerile intre pa4i se pot face $i prin telefon, telegrama, telex, fa,\ sau e-mail, cu
condilia confirmarii in scris a primirii comunicdrii.
27, Legea aplicabilS contractului

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.
Pd4ile au inleles sA incheie astezi, 29.10.2019 prezentul contBct in doud exemplare, cAte unul

pentru fiecare parte.
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