
CONTRACT

DE EXECUTIE DE LUCRARI

privind realizarea obiectivului de investitii

" Executie lucrari de intretinere la Pod Salcuta, str. Mareanca "

nr.,.......,..,....,..../

Avand ca temei legal:

Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

Hotdr6rea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractuluide achizitie publici/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizi[iile publice;

S-A INCHEIAT PREZENTUL CONTRACT DE EXECUTIE ("Contractul")

lntre

ACHIZITOR: Comuna SALCUTA, adresa Str. A.I. Cuzarnr,l22, Sat Salcuta, comuna Salcuta, jud. Dolj,
telefon ,Fax:. 0251363006, numar de inmatriculare 5001996, cont deschis la Trezoreria municipiului
Craiova, reprezentata prin GIURCA AURICA, functia primar, in calitate de achizitor, pe de o parte

9i
ANTREPRENOR: Societatea comerciala .,.,.,.,.,.,,.., S.R.L,/S.A., cu sediul in .,.,.......,..., str. ...,....,..,...,.,, nr.,.,,,,,..., jud,

telefon/fax: inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul sub nr. J
...1.,......1......., cod unic de identificare fiscala,.,...,,,...,.., cont nr. .............,....,..,.,,, deschis la .,.,..,...,.,...,,.., reprezentata
prin Director General .....,....,......., in calitate de Antreprenor,
au convenit incheierea prezentului Contract, cu respectarea Conditiilor Generale,

l. OFERTA

1,1 Antreprenorul a examinat documentele specificate in Anexd care sunt parte a acestui Contract 9i se oferd sd

execute lucrari de constructie, pe riscul sau si cu utilajele sale, conform prevederilor Contractului, potrivit celor de mai
jos:

1.2 Antreprenorul se obligi si execute, si finalizeze si si remedieze orice defecte ale lucrdrilor la obiectivul de

investi(ii:" Executie lucrari de intretinere la Pod Salcuta, str. Mareanca ", in conformitate

cu Ordinul. nr.,,.,.,,,.,.,,.,.,,,.,,,.,,

1,3 Achizitorul va plati Antreprenorului pretul de lei (exclusiv TVA), respectiv lei (inclusiv TVA), conform devizului oferta,
insugit de Comuna Salcuta., care face parte integrantd din prezentul contract.

1.4 Pretul pentru indeplinirea contractului este de .,.,.......,.,.. .,.....,. lei (inclusiv TVA),

2. ACCEPTAREA

2,1 Achizitorul, prin Hotararea Comisiei de evaluare nr..,.............. L din data de,.,.,.,.,r!,,,,,..,.,!, a declarat
cagtigitoare oferta Antreprenorului, in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizi[ie publicd, imprejurare cu

valoare juridici de acceptare a ofertei.

2.2 Achizitorul, prin semnitura de mai jos, este de acord cu faptul c5, pentru executia lucririlor de construclii de cdtre

Antreprenor, va pliti Antreprenorului pretul Contractului, in conformitate cu prevederile Contractului.

Acest Contract intra in vigoare la data semnirii lui de citre Pd(i.
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Prezentul Contract reprezintd voin[a liberi a pa(ilor gi se semneazd de cdtre acestea dupi ce au fost stabilite de comun

acord - prin Conditiile Generale, Anexele gi documentele contractului, parte integrantd a acestuia - clauzele, natura
juridicd gi intinderea obliga[iilor asumate, orice alte intelegeri anterioare, scrise sau verbale, fiind lipsite de valoare
juridici.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul Contract, la sediul Achizitorului, in 2 (doud) exemplare, toate cu valoare de

original, cAte unul pentru fiecare parte.

Achizitor
COMUNA SALCUTA

Primar

ANEXA

Aceasti Anexi este parte a Contractului.

Antreprenor
S,C. .............,......,,...S,R,1.

Director General

Articolul Sub-clauza ldentificarea documentului
Documente, parte a contractului, specificate in
ordinea impoftantei:

a)

b)

c)

d)

e)

0
s)
h)

Conditiile generale

Propunerea tehnica
Propunerea financiara
Graficul de indeplinire a contractului
fizic si valoric (anexa nr,1)
Raportul procedurii

Documentatia de atribuire
Garantia de buni execu[ie
Conhact de subanhepriza
(daca este cazul)

1.1.1



i) Angajament ferm de suslinere din
partea unui te( (daca este cazul)

Anexa/Anexele la formularul de oferta
privind subcontractarea

i)

Predarea amplasamentului 2,1 Proces verbal de predare-primire a

amplasamentului

Asiqurari 14.1 Contractul de asiq urari



Condifii Generale
Prevederi Generale

^ 
1.1, Definifii

ln Contractul definit in cele ce urmeazS, cuvintele gi expresiile definite vor avea urmdtoarele semnifica[ii:
Contractul

1,1,1, "Contract" -Contractul gi celelalte documente enumerate in Anexi, constituind actul juridic prin intermediul
caruia s-a realizat si se probeaza acordul de vointa al partilor,

1.1.2, ,,Standarde"- standardele, reglementirile tehnice sau altele asemenea previzute in Caietul de sarcini gi in
propunerea tehnicS,

Persoane

1.1.3, "Achizito/' inseamni persoana numitd in Contract gi succesorii legali ai acesteia, precum gi orice imputernicit, in
limitele mandatului primit.

1,1.4. "Antreprenod' inseamnd persoana numiti in Contract gi succesorii legali ai acesteia, precum gi orice imputernicit
(cu condi[ia si existe acordul Achizitorului),

1.1,5. "Parte" inseamni Achizitorul sau Antreprenorul.
Datele, Termenele gi Perioadele

1,1.6. "Data de incepere a lucrarilo/'inseamna data precizata in Ordinulde lncepere a lucrarilorde executie, emis de
Achizitor.

1,1.7. "Durata de Execu[ie" inseamni durata de realizare a lucrarilor de executie, mentionata la Sub-Clauza 7,1 din
Contract (sau prelungitd conform Sub-Clauzei 7,3), calculatd de la Data de incepere a lucrarilor,

Monedd SiPl6ti
1.1.8. "Cost" inseamni toate cheltuielile ficute (sau care urmeazd s6 fie ficute)de citre Antreprenor, in legatura cu

executarea contractului, indiferent daci sunt ficute pe sau in afara $antierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri
similare, dar care nu includ profitul.

Alte Defini[ii

1.1.9. "Documentele Antreprenorului" inseamnd calculele, programele de computergi alt software, plange, manuale,
modele gi alte documente tehnice (daci existi), furnizate de citre Antreprenor conform prevederilor Contractului'

1.1.10. "Utilajele Antreprenorului" inseamni toate aparatele, maginile, vehiculele, facilit5[ile gi alte lucruri necesare
execu{iei Lucrdrilor, dar care nu includ Materialele sau Echipamentele,

1.1.11, "Jar5" inseamnd tara in care este amplasat $antierul.
1 .1 ,12. "Riscurile Achizitorului" inseamni acele responsabilitdti enumerate in Sub-Clauza 6.1 .

'1.1,13. "F0(a Major6" este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care nu poate fi
controlatl de cdtre una din Pn(i si nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor de care aceasta este tinuta a
raspunde, pe care Partea nu ar fi putut si o prevadi inainte de semnarea Contractului, care, odati apirut5, nu a putut fi
evitatd sau depigiti de cdtre acea Parte, gi care nu poate fi atribuitd celeilalte P6(i.
Sunt asimilate fortei majore evenimentele precizate in continuare, cu titlu exemplificativ, fara insa a se limita la acestea:
rizboaie, revolu[ii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii apdrute ca urmare a unei carantine,
embargo, etc.

Nu este considerat fo(5 majord si nu produce efectele juridice ale fortei majore evenimentul care, fird a crea o imposibilitate
obiectiva si absoluta de executare, face extrem de oneroasa executarea obliga$ilor uneia dintre pi(.

1.1.14 "Materiale" inseamni produse de orice tip (altele decdt Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrdrile
permanente.

1.1.15, "Echipamente" inseamni maginile giaparatele care vorface sau fac parte din lucririle permanente.
1.1.16, "$antier" inseamnd locurile puse la dispozi[ie de citre Achizitor, amplasamentul lucrarii, unde urmeazi a fi

executate Lucrdrile precum gi oricare alte locuri previzute in Contract ca fiind pi(i componente ale gantierului,
1.1.17, "Modificare" inseamni o schimbare adusd Documentelor Antreprenorului dispusi de cdtre Achizitor potrivit

prevederilor Sub-Clauzei 10.1 ,

1,1.18. "Lucrdri" inseamnd toate lucririle de executie care urmeazi si fie realizate de cdtre Antreprenor, incluz6nd
lucririle temporare, precum gi orice Modificare a acestora.

1.1.19, ,,lnstructiunea achizitorului" - documentul scris, semnat, datat si numerotat, elaborat de Achizitor, cu caracter
obligatoriu pentru Antreprenor, cu privire la indeplinirea obligatiilor din contract, lnstructiunile Achizitorului pot avea
caracter de procedura, de metodologie sau de comunicare care clarifica sau organizeaza derularea contractului.

1.1.20.,,Perioada de garantie" - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei
finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Antreprenorul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa a
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tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor
tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble e.t.c. necorespunzatoare,

1.1.21. "Pretul contractului" - suma de bani datorata de Achizitor Antreprenorului, cu titlu de obligatie corelativa a

acestuia fata de executarea intocmai de catre Antreprenor a obligatiilor contractual asumate.
1,1,22. "Diverse gi neprevizute", in sensul prezentului Contract, reprezinti procentul de,.,,.,,,..,.% din pre[ul

contractului de achizi[ie publica, reglementat in Sectiunea a 5-a, pct. 5,3 din Anexa 6 a H.G. nr, 907/2016, destinat
acoperirii eventualelor modificiri aparute pe parcursul derulSrii contractului, necuprinse in lucririle contractate initial Si
pre[ul contractului, modiflciri ce pot fi incidente in perioada de valabilitate a contractului gi nu reprezintd modificiri
substanliale ale acestuia gi care se plitesc Antreprenorului, numai daci acestea au flcut obiectul unui act aditional de

modificare a contractului, semnat de pa(i,

1.1.23. Codul de conduitd - codul de conduiti al profesiei exercitate de cdtre Antreprenor;
1.1.24.Conflict de interese - set de circumstan{e unde existd riscul ca ralionamentul profesional sau acliunile legate

de un interes principal vor fi in mod nejustificat influenlate de un interes secundar,
1.1.25. "2i" inseamni zi calendaristicd.

1.1.26' 'Subcontractant" - inseamna persoana fizica sau juridica, parte a unei relatii contractuale directe cu
Antreprenorul si contractata de acesta cu scopul de a realiza parti specifice ale Lucrarilor in legatura cu prezentul

contract, fara a fl parte a contractului;

1.2. lnterpretiri
Cuvintele referitoare la persoane sau pi( vor include firme gi organiza[ii. Cuvintele care indicd singularul sau un gen,
vor include pluralul sau celSlalt gen, dupi cum cere contextul.

1.3, Prioritatea Documentelor
Documentele care alcituiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteazd reciproc. Dacd intre
documente apar ambiguititi sau neconcordan[e, Achizitorul va emite citre Antreprenor toate instruc[iunile necesare, iar
prioritatea documentelor va fl cea inscrisi in Anexi,
ln situatia in care, in cursul executarii obligatiilor contractuale, intervin conflicte intre prevederile propunerii tehnice si cele
ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini,

1.4. Legea
Legea Contractului este legea romana.

1.5. Comunicarea
in orice situalie in care este necesari emiterea de ingtiinliri, instrucliuni sau alte forme de comunicare de cdtre o
persoani, daci nu este specificat altfel, aceste comuniciri vor fi redactate in limba romana gi nu vor fi re[inute sau
int6ziate in mod nejustificat.

Orice comunicare intre pi(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie transmisi in scris.
Orice document scris kebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii, cit gi in momentul primirii.

Comunicdrile dintre pd(i se pot face 9i prin e-mail, fax, in masura in care aparatura utilizata are capacitatea tehnica de a
confi rma exped ierea, respectiv primi rea documentelor.

l.6,Obligafii Legale
Antreprenorul va respecta legile [Sriiin care se realizeazi Lucririle, Antreprenorul va emite toate ingtiinldrile gi va plSti

toate taxele gi alte obligatii referitoare la Lucriri,

2. Achizitorul
2.1. Dreptul de Acces pe $antier

Achizitorul va pune la dispozi[ie $antierul, cel mai taziu la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor. Predarea
amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament.

2,2. Autoriza[ii gi Acorduri
Achizitorul are obliga(ia de a furniza Antreprenorului toate autorizaliile gi avizele de principiu necesare deruldrii
contractului, emise sau obtinute de citre Autorit5lile publice locale,

2.3. lnstructiuni emise de citre Achizitor
Antreprenorul va respecta si executa toate instrucliunile emise de cltre Achizitor cu privire la execu{ia Lucririlor, inclusiv
suspendarea executiei tuturor Lucririlor sau a unei pi(i a acestora.
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ln ipoteza in care Antreprenorul considera instructiunile Achizitorului nejustificate, inoportune sau de natura a-i produce
prejudicii, va formula in scris obiectiunile sale, in termen de 5 zile de la comunicarea instructiunii, Exercitarea dreptului
de protest este lipsita de efecte juridice in ce priveste caracterul executoriu al instructiunilor Achizitorului, sub rezerva

ipotezei nesocotirii vadite a normelor legale imperative si in masura in care executarea instructiunii ar avea aptitudinea
de a genera angajarea raspunderii contractuale, delictuale sau penale a Antreprenorului,

2.4. Aprobdri

Nicio aprobare, consimfim6nt sau absenta unor observatii ale Achizitorului nu vor exonera Antreprenorul de obliga[iile
sale,

ln privinta obligatiilor si drepturilor partilor, izvorate din incheierea prezentului Contract, in nicio imprejurare, tacerea nu

are valoarea juridica a consimtamantului,
2,5. Alte Obligatii ale Achizitorului:

a) Achizitorul, prin dirigintele de santier si/sau reprezentantul sau imputernicit, are obligatia de a se prezenta in cel mult 5

zile de la notificarea primita din parlea Antreprenorului, in vederea incheierii actelor legale pentru lucrdrile ce devin

ascunse.

b) Achizitorul are obligatia de a pune Antreprenorului la dispozi[ie intreaga documentatie tehnico - economicd necesari
pentru indeplinirea Contractului, intr-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de indeplinire a contractului,
c) ln fazele determinante, controlul se efectueazd de citre organele lnspectoratului de Stat in Constructii, impreund cu

reprezentan[ii Achizitorului gi ai Antreprenorului, in baza Programului de faze determinante, stabilit de citre proiectant,

3, Reprezentantii Achizitorului
3. 1 . Reprezentantul Achizitorului
Achizitorul va putea, de asemenea, si angajeze o persoand juridici sau fizici pentru asigurarea verificarii executiei
corecte a Lucrarilor, Achizitorul poate numi de asemenea o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini anumite
indatoriri.

Aceste persoane sunt nominalizate /desemnate de Achizitor si comunicate Antreprenorului.
Achizitorul va instiinta Antreprenorul cu privire la autoritatea si indatoririle delegate Reprezentantului sau
Reprezentantilor Achizitorul ui.

Achizitorul va notifica in scris Antreprenorul cu privire la identitatea reprezentan[ilor sai atestati profesional pentru

urmarirea executarii lucrarilor, 9i anume a inspectorului de gantier sau, daci este cazul, a altei persoane fizice sau
juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele,

4, Antreprenorul
4,1. Obligalii Generale ale Antreprenorului
4,1.1, Antreprenorul va executa si termina Lucrarile in conformitate cu prevederile Contractului si instructiunile

Achizitorului si va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor. Antreprenorul va asigura in totalitate supravegherea, fo(a de
muncd, Materialele, Echipamentele gi Utilajele Antreprenorului necesare execuliei Lucririlor, fle provizorii, fie definitive,
Se consideri ci toate Materialele gi Echipamentele de pe $antier sunt proprietatea Achizitorului.
Antreprenorul garanteazd cd la data receptiei lucrarea executatd va avea caliti[ile tehnice declarate de cdtre acesta in
contract, va corespunde reglementirilor tehnice in vigoare gi nu va fi afectatd de vicii care ar diminua sau ar anula
valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract,
4.1.2.|a semnarea prezentului contract, Antreprenorul are obliga[ia de a prezenta Achizitorului, spre aprobare, graficul

de indeplinire a contractului, fizic Aivaloric (Anexa 1),

4,1,3, Antreprenorul are obligatia de a respecta graficul de indeplinire a contractului, fizic Ai valoric (Anexa 1),

4.1.4. Programul de faze determinante se intocmegte de proiectant gi se acceptd de cdtre lnspectoratul de Stat in
Constructii (lSC), Anheprenorul avdnd obligatia de a-l respecta conform Legii nr, 10i1995 privind calitatea in construclii,
cu modofl carile ulterioare,
4.1.5. Antreprenorul este pe deplin si singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea 9i siguranta tuturor

operatiunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de execu[ie utilizate, cu respectarea prevederilor 9i
reglementirilor legii privind calitatea in construc[ii. Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale
Achizitorului nu vor exonera Antreprenorul de obligatiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil penku niciun fel de daune-
interese sau compensatii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor.
4,1.6. Antreprenorul are obligatia de a pune la dispozi[ie Achizitorului, caietele de mdsurdtori (atagamentele) gi, dupd

caz, orice alte documente pe care Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd sau care sunt cerute de Achizitor,
4,1.7, Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Antreprenor, nu pot fi atacate sau

executate firi acordul prealabil scris alAchizitorului,
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Executarea de lucrari suplimentare in lipsa acordului scris al Achizitorului impiedica Antreprenorul sa solicite plata

valorii respectivelor lucrari (costuri insumate cu cote de profit, etc. ).
4,1,8. Antreprenorul este responsabil de corecta realizare a lucrdrilor fatd de reperele predate de Achizitor prin

proces-verbal, precum gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor gi resurselor umane
necesare in vederea indeplinirii responsabilititii respective.
4.1,9, in cazul in care, pe parcursul execu[ieilucririlor survine o eroare in pozi[ia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul

oricdrei pd(i a lucririlor, Antreprenorul are obliga[ia sd rectifice eroarea constatati, pe cheltuiala sa, cu excep[ia situatiei
in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte, furnizate in scris de cdtre proiectant, Pentru verificarea
trasdrii de citre proiectant, Antreprenorul are obligalia de a proteja 9i de a pistra cu grijS toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

4.1.10. Pe parcursul execu(iei lucririlor, al remedierii viciilor ascunse sau deficientelor constatate in cadrul perioadei de
garantie, Antreprenorul are obligatia:
a) de a asigura securitatea persoanelor a ciror prezen[d pe gantier este autorizat5;
b) de a procura gi de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protec[ie, ingrddire, alarmd gi pazd, in
cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de citre Achizitor sau de cdtre alte autoriti[i competente, in scopul
protejirii lucririlor sau al asiguririi confortului riveranilor;
c) de a lua toate misurile pentru protec[ia mediuluiin conformitate cu acordul de mediu emis, pe giin afara gantierului
gi pentru a evita orice pagubi sau neajuns provocat persoanelor, proprietitilor publice sau altora, rezultat din poluare,

zgomot sau alli factori generati de metodele sale de lucru;
d) de a asigura calitatea corespunzitoare a tuturor materialelor puse in operd, in conformitate cu Proiectul tehnic si

detaliile de execulie aprobate de Achizitor gi de a nu modifica solu[iile tehnice sau tehnologice, ori de a inlocui materiale
gi echipamente cu altele de o calitate diferita fald de prevederile proiectului, in orice situa[ie, Antreprenorul nu va putea
proceda la eventuale inlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale decdt cu aprobarea prealabili a Achizitorului;
e) de a nu st6njeni inutil sau abuziv accesul si confortul riveranilor si de a nu restrictiona utilizarea ciilor de acces prin

folosirea 9i ocuparea drumurilor gi a trecerilor publice sau private care deservesc proprietS[ile aflate in posesia sau
proprietatea Achizitorului sau a oricirei alte persoane, cu exceptia zonei previzute pentru organizare de $antier;
f) de a evita acumularea de obstacole inutile pe gantier;
g) de a depozita sau, dupi caz, de a retrage orice utilaje, echipamente, instalalii gi materiale aflate in surplus;
Antreprenorul are dreptul de a re[ine pe gantier pdnd la semnarea procesului verbal de receplie la terminarea lucrdrilor
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obliga$ilor
sale;

h) de a aduna 9i de a indep5fta de pe gantier dirdmiturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel, care nu mai sunt
necesare;

i) de a delimita perimetrul si de a monta panouri de identificare la intrarea in gantier, conform modelelor primite de la

Achizitor si in conformitate cu planul de organizare de gantier, aprobat de Achizitor;
j) de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde igi desfSgoard
activitd[ile legate de indeplinirea obliga[iilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrlrilor ascunse;
k) de a monta, la finalizarea lucrlrilor, panoul de personalizare conform indicatiilor pe care le va primi de la Achizitor;
l) de a remedia lucrarile cuprinse in situatiile de lucrari comunicate si care au facut obiectul obiectiunilor si respingerilor
Achizitorului si sa nu factureze aceste lucrari decat ulterior remedierii solicitate si in temeiul unui proces verbal incheiat
cu dirigintele de santier, atestand remedierea satisfacatoare a respectivelor lucrari ;

m) de a conserva lucrarile executate in ipoteza sistarii lucrarilor, oricare ar fi motivul acestui eveniment;
n) de a instiinta imediat Achizitorul asupra depasirii termenelor convenite, oricare ar fi cauza respectivei intazieri,
4.1.11. Antreprenorul este responsabil pentru menlinerea in buni stare a lucrdrilor executate, materialelor,
echipamentelor gi instala[iilor care urmeazi si fie puse in operi, de la data primirii ordinului de incepere a lucrdrilor si
p6nd la data semndrii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si predarea -primirea obiectivului realizat,
4.1.12. Antreprenorulva lua toate masurile necesare pentru pistrarea curdlenieicarosabiluluisicailorde acces,
4.1.13. Antreprenorul va despigubi Achizitorul impotriva tuturor reclama[iilor, actiunilorin justi[ie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezult6nd din sau in legdturi cu nerespectarea obliga(iilor
prevdzute de articolele precedente, pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului,
4,1.14. Antreprenorul are obliga$a de a utiliza drumurile sau podurile ce comunici cu sau sunt pe traseul gantierului potrivit

destinatiei si constrangerilor lor functionale gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora prin traficul propriu sau al

oricdruia dintre subcontractatii sdi,

4.1.15. Antreprenorulva selecta traseele, va alege giva folosivehiculele, va limita giva repartiza incdrcdturile, in aga fel
incdt traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora

asemenea, de pe gi pe gantier, sd fie adecvat parametrilor tehnici constructivi ai cailor utilizate, in misura in care este
posibil, astfel inc6t sd nu produci deterioriri sau distrugeri ale drumurilor gi podurilor respective.
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4.1.16, in cazul care, natura lucririlor impune utilizarea de cdtre Antreprenor a transportului pe apd, atunci prevederile
de la alineatele anterioare vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se in[elege inclusiv ecluza, doc, dig sau
orice altd structuri aferentd ciii navigabile 9i prin "vehicul" se in[elege orice ambarca(iune, iar prevederile respective se
vor aplica in consecinte.

4.1.17,ln cazulin care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunici cu sau care se
afli pe traseul gantierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea,
Antreprenorul are obligatia de a despdgubi Achizitorul impotriva tuturor reclama{iilor privind avarierea respectivelor
podurisau drumuri,

4.1.18,|n situatia prevazuta la alineatul anterior, Antreprenorul este responsabil gi va pliti consolidarea, modificarea
sau imbu niti[irea, pod urilor/dru m u rilor d istruse sau deteriorate.
4,1.19. Costurile pentru racordarea si consumul de utilitd[i, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat

se suporte de citre Anheprenor pe durata existentei gantierului,
4,1.20. Antreprenorulrdspunde pentru viciile ascunse ale construcliei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si
potrivit prezentului contract.
4,1.21. La finalizarea lucr6rilor de construclie Antreprenorul are obliga[ia de a preda Achizitorului documentalia de
funclionare a echipamentelor autorizate de lnspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si
lnstalatiilor de Ridicat (lSClR) si Caftea tehnica a constructiei, intocmita potrivit legislatiei in vigoare, prin colaborare cu
Achizitorul si proiectantul,

4.1.22 Antreprenorul garanteazd cI a realizat instructajul personalului ce urmeazi si execute lucriri pe viitorul
Amplasament, necesar desfdgurdrii in bune conditii a activititii sale gi a luat toate misurile impuse de legislalia in
vigoare privind respectarea normelor privind condiliile gi protec(ia muncii. Antreprenorul este singurul responsabil pentru
eventuale daune cauzate de nerespectarea normelor privind condi[iile gi protectia muncii.
4.1.23 . Codul de conduiti
(1)Antreprenorul va actiona intotdeauna conform coduluide conduiti al profesiei sale. Se va abline si faci declaralii
publice cu privire la Conhact fird aprobarea prealabilS a Achizitorului, Antreprenorul nu va obliga Achizitorul in niciun fel
fird acordul sdu prealabil gi va prezenta clar aceasti obligatie te(ilor,
(2) Antreprenorul, personalul sdu sau oricare dintre subconkactantii gi agen[ii sii nu vor abuza de puterea incredinlatd
pentru cdgtig privat,

(3) Antreprenorul, personalul siu sau oricare dintre subcontractan{ii gi agentii sii nu vor primi 9i nu vor fi de acord sd
primeascS, direct sau indirect, de la orice persoand 9i nu vor oferi gi nu vor fi de acord sd ofere unei persoane sau sd
oblini pentru orice persoani un dar, o recompensi, un comision sau compensalie de orice fel ca stimulent sau
recompensi pentru desfigurarea unei ac[iuni sau renunlarea la o ac[iune cu privire la executarea Contractului sau
pentru favorizarea sau defavorizarea vreunei persoane in legdturd cu contractul.
(4) Antreprenorul va respecta Legile gi codurile aplicabile in vigoare cu privire la combaterea ddrii gi ludrii de mitd gi

combaterea coruptiei.
(5) Pld(ile citre Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate decurge, pentru
Antreprenor, din Contract.
(6) Antreprenorul gi personalul siu nu vor desfSgura nicio activitate 9i nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu
obligaliile previzute in Contract,
4.1.24. Conflict de interese
(1) Antreprenorul va lua toate misurile necesare pentru a preveni sau pune capit oricdrei situalii ce poate compromite
executarea in mod corect gi obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi generat, in mod direct sau indirect,
de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal impdrtisit intre persoanele cu funclii de decizie in cadrul
Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din asociere gi al subcontractanlilor sii), pe de o parte, gi persoanele cu
functii de decizie in cadrul Achizitorului pe de altd parte, Orice conflict de interese ce poate apirea in timpul executdrii
Contractului se va notifica Achizitorului firi intdziere. in cazul unui astfel de conflict, Antreprenorul va lua imediat toate
misurile necesare pentru a-l preveni gi solutiona,
(2) Antreprenorul se va ab[ine de la orice contact ce poate influenla independen{a sa sau a personalului sdu gi

compromite executarea in mod corect gi obiectiv a Contractului.

4.2. Perioada de garantie acordata lucrarilor
Antreprenorul are obliga[ia legal5 de garantare a calitS{ii materialelor, echipamentelor si lucrdrilor de construc{ii
executate, conform Legii nr. 10/1995 (Legea calitd(ii in construc[ii), coroborate cu prevederile Codului civil privind
conditiile si termenele stabilite pentru descoperirea viciilor ascunse si promovarea actiunii in daune,
Obligatia de garantie a antreprenorului se transmite in temeiul legii subdobanditorilor dreptului de proprietate asupra
constructiilor,
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Perioada de garanlie curge de la data recep[iei la terminarea lucrdrilor, pdni la recep[ia flnala si este de 36 luni,
ln perioada de garanlie Antreprenorul are obliga{ia, in urma dispozi[iei date de Achizitor, de a executa toate lucrdrile de
modificare, reconstruc[ie 9i remediere a viciilor gi altor defecte a cdror cauzd este nerespectarea clauzelor contractuale.

Obligatia legala de garantie a Antreprenorului pentru lucrarile executate impune remedierea tuturor defectelor constatate
in termenul legal de garantie, exceptate fiind cele produse din culpa Achizitorului, a prepusilor sai sau a persoanelor
pentru care acesta este tinut sa raspunda,

Defec(iunile gi lipsurile constatate de Achizitor, in perioada de garan[ie, trebuie aduse la cunogtin(a Antreprenorului, iar
acesta, in termen de 48 de ore este obligat si trimitl reprezentantul siu la fa[a locului gi sa remedieze defectiunea in cel
mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii, luand ca etalon de eficienta si profesionalism un comerciant
diligent remedierea defec[iunilor, urmata obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului sau echipamentului, va fi
consemnati intr-un proces-verbal incheiat intre pi(i.
lnterventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Antreprenorului, se realizeazape cheltuiala acestuia, in
cazulin care ele sunt necesare ca urmare a:

i) utilizirii de materiale, instala[ii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
ii) neglijentei sau neindeplinirii de citre Antreprenor a oricdreia dintre obligaliile explicite sau implicite care ii

revin in baza contractului,
ln cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina Antreprenorului, lucririle fiind executate de citre acesta conform
prevederilor conhactului si normativelor in vigoare, costul remedierilor va fi evaluat gi plitit ca lucrdri suplimentare.
ln cazul in care Antreprenorul nu executi lucrdrile previzute in aceasta sub-clauza, Achizitorul este liber si contracteze
cu terti antreprenori executia acestor lucrari, urmand ca pretul acestor lucriri sa fie recuperat de citre Achizitor de la
Antreprenor sau retinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie.
4.3,2. Antreprenorul are obligatia de a despigubiAchizitorul impotriva oric6ror:
a) reclamatii gi ac[iuni in justitie ce rezulti din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete, nume, mlrci
inregistrate etc,), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele folosite pentru ori in legdturi cu execu[ia
lucr6rilor sau incorporate in acestea; gi

b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, cu excep(ia situa[iei in care o astfel de dauna rezultd din
respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de cdtre Achizitor,

4.4. Reprezentantul Antreprenorului si lnlocuirea personalului de specialitate nominalizat
4.4.1 ,Antreprenorul va transmite Achizitorului, pentru aprobare, numele gi referin[ele persoanei autorizate si
primeasci instruc[iuni in numele Antreprenorului.

Antreprenorul va notifica in scris Achizitorului identitatea reprezentan{ilor sai atestati profesional pentru urmarirea
executarii lucrarilor, gi anume a responsabilului tehnic cu executia sau, daci este cazul, a altei persoane fizice sau
juridice atestate potrivit legii si care ii reprezinta legal interesele,
4.4,2. lnlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului se realizeazi numai cu
acceptul autoritSlii contractante, gi nu reprezinti o modificare substan[iald a contractului, aga cum este aceasta definitd
in legislatia privind achizitiile, dec6t in urmitoarele situalii:
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu indeplinegte cel pu[in criteriile de
calificare prevdzute in cadrul documenta[iei de atribuire (daca este cazul aplicarii unor astfel de criterii de eligibilitate) ;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru indeplinirea contractului nu obtine cel putin acelagi punctaj ca
personalul propus la momentul aplicirii factorilor de evaluare ( daca este cazul aplicarii unor astfel de factori)

in situa[iile previzute mai sus, Antreprenorul are obliga[ia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate
prin documenta[ia de atribuire fie in vederea demonstrdrii indeplinirii criteriilor de calificare/selectie stabilite, fie in
vederea calculirii punctajului aferent factorilor de evaluare.

4.5. Su bcontractarea/Tert Susti n ator/Cesi u nea de creanta

4,5.1 Subcontractarea
4.5.1,1 La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea catre
Anchizitor a contractelor incheiate de catre Antreprenor cu subcontractantii nominalizati in oferla sau declarati ulterior,
astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si s0mele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind
anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii
legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea aferenta prestatiilor,
optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului (daca este cazul),
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4'512. Antreprenorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a Contractului, cu
conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a a acestuia, in conformiiate cu cele prevazute expres
de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
4'5'1.3 Antreprenorul nu va avea dreptul de a_inlocui/implica niciun subcontract, in perioada de implementare a
contractuluifara acordul prealabil alAchizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicaiea de noisubcontractanii,va
fi inaintata catre Antreprenor in vederea obtinerii acordului Achiziiorului intr un termen rezonabil si care nu va putea fi
maimic de 15 zile inainte de momentulinceperiiactivitatiide catre noiisubcontractanti,

!.5'1.4. ln situatia prevazuta la ar1.4.5.1.2,, Antreprenorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada de
implementare a contractului, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind
reallzate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce urmeaza a
fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora.

c) ren untarea, retragerea subcontractantilor d in contract
4'5.1.5. ln vederea obtinerii acordului Achizitorului noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:- o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului-de .rr.ini ii u proprn.rii tehnice depusa
de catre Antreprenor la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.
- contractele de subcontractare incheiate intre Antreprenor si noii subcontractantii ce vor cuprinde obligatoriu si fara a se
limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele Je contact si reprezentantii
legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obicetulcontractului- certiflcatele gi alte documente necesare pentru verificarea inexistenfei unor situa[ii de excludere 9i a
resurselorhapabilitd{ilor corespunzitoare pi(ilor de implicare in contractul Oe ainizqie publicd

1'5'1,6. Dispozitiile privind incluirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie raspunderea
Antreprenorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului.
4'5.1.7 .ln vederea finalizarii Contractului, Achizitorul poate solicita, iar Antreprenorul se obliga sa cesioneze in favoarea
Achizitorului contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Antreprenorui obligandu-se t6todata sa introduca in
contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. lntr-o asemenea situatie bontractul va fi continuat de
subcontractori' Dispozitiile privind cesiunea contractuluide subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea
Antreprenorului fata de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

1'5'1'8 Achizitorul poate proceda la denuntarea unilateralS a contractului, fari efectuarea vreuneialte formaliti[igifdri
interventia instan{ei de judecatS, in situalia in care Antreprenorul subcontracteazi/ cesioneazi drepturile gi oLliiatiile
sale, izvorate din semnarea prezentului Contract, in lipsa unui acord scris prealabil alAchizitorului,

4.5.2. Tert sustinator
4'5.2.1 Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea obligatiilor ce
ii revin tertuluisustinator inbazaangajamentuluiferm, anexa la prezentuliontract. Cu tilu de garantie, prin semnarea
prezentului contract, Antreprenorul consimte ca Achizitorul se poate subtitui in toate Or.ptriil. sale, rezultate in urma
incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba impotriva
tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta
4'5.2.2. ln cazul in care Antreprenorul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea de
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, terlul sustinator este'obligat a
lyce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectrtvului angajament ferm. lnlocuirea Antreprenorului
initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractuluii,i cursut perioaOei sale de valabilitate si
se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri de atribuire,

4.5.3. Cesiunea de creanta
4:5.,3:1. Cesiunea drepturilor de creante izvorate din prezentul contract se poate realizadoar cu acordul scris prealabil
al Achizitorului.

4.5,4 Plata directa catre subcontractanti
4..5,4.1 Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din
daca acestia si au exprimat in mod expres aceasta opiiune,' conform
publice.
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4.5.4.2. ln aplicarea prevederilor ar1.4.5.4.1, subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii lor in oferla si
oricum nu mai taziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz,
optiunea de a fi platiti direct de catre Achizitor.

4,5,4,3 Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este
confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Antreprenor si subcontractant sau de
Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustiflcat, Antreprenorul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor
asumate de subcontractant.
4.5.4.4.|n aplicarea prevederilor art.4.5.4.3Acordulpartilorse poate materializa:

a) prin incheierea unui contract de cesiune de creanta, cesiune se va semna intre Antreprenor si
Subcontractant cu acceptul scris al Achizitorului, in situatia in care contractul de subantrepriza nu este cesionat
Achizitorului,

b) prin incheierea unui act aditional la contract intre Achizitor, Antreprenor si Subcontractant atunci cand
contractul de subantrepriza este cesionat Achizitorului;

4.6, Garanlia de bunl executie
4,6.1. Antreprenorul va furniza Achizitorului, in termen de 5 zile lucritoare de la data semndrii contractului, o Garanlie de
Buni Execu[ie pentru realizarea corespunzitoare a LucrSrilor de execulie,
4.6.2,(1) Cuantumul Garan[ieide Buni Execulie a contractuluireprezinti 10% din pretulcontractului(fdri TVA), ce se
regdsegte in propunerea financiard, anexi la contract, exclusiv TVA Si se va constitui astfel:

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institulie de credit din RomAnia sau din
alt stat sau de o societate de asigurdri, in condi(iile legii care devine anexi la contract. Garanlia trebuie sd fie
irevocabili. lnstrumentul de garantare trebuie si prevadd ca plata garanliei se va executa necondilionat, respectiv la
prima cerere a Achzitorului, pe baza declara[iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate,

b) relineri succesive din sumele datorate pentru facturi pa(iale, intr-un cont de disponibil distinct deschis la
Trezoria Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia gi pus la dispozilia Achizitorului. Suma
ini(ial5 care se va depune de citre Antreprenor in contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie si fie mai mici
de 0,5% din valoarea ofertata, fdri TVA,

c) in cazul in care valoarea garan(iei de buni execu[ie este mai mici de 5,000 de lei, Achizitorul are dreptul de
a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar,
(2) ln cazul in care pe parcursul executirii contractului, se suplimenteazi valoarea acestuia, contractantul are obliga[ia

de a completa garantia de bund executie in corela[ie cu noua valoare a contractului de achizilie public6.
4,6,3. ln situatia in care instrumentul de garantare previzut la art..4.6.21it. a) nu acoperi toati perioada de valabilitate a
contractului, Antreprenorul are obligatia prelungirii acestuia cu 28 de zile inainte de data de expirare.
4.6.4. (1)Achizitorulva executa Garanfia de Buni Execuge, in eventualitatea in care:
a) Antreprenorul nu reugegte si prelungeasci valabilitatea Garan[iei de Buni Execulie, a$a cum este previzut Ia art.
4,6.3,, situa[ie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a Garanliei de Buni Execulie;
b)Antreprenorul nu plitegte Achizitorului, in termen de 20 de zile, o sumd datorati potrivit Conhactului;
c) Antreprenorul nu reugegte si remedieze o defec[iune in termen de 20 de zile de la primirea solicitdrii Achizitorului
privind remedierea defec[iunii;
d) oricdnd pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita pgudiciului creat, in cazul in care Antreprenorul nu igi
indeplinegte obligatiile asumate prin Contract, Anterior emiterii unei pretenlii asupra Garan[iei de Buni Execu(ie,
Achizitorul are obliga[ia de a notifica preten[ia Antreprenorului, cdt gi emitentului instrumentului de garantare precizind
obliga[iile care nu au fost respectate, cdt gi modul de calcul al prejudiciului; sau (e) se creeazi circumstan(e care sd
indreptdteasci Achizitorul si rezilieze Contractul, indiferent dacd s-a trimis sau nu ingtiin[are de reziliere, situalie in care
Achizitorul pgate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buni Execulie;

(2) ln situatia executirii garantiei de bund execu(ie, pa(ial sau total, Antreprenorul are obliga{ia de a reintregi
garantia in cauzi raportat la restul rimas de executat.

5, Sanatatea si securitatea muncii
5.1 Antreprenorul va lua toate misurile necesare pentru menlinerea sinitSlii gi securitSlii Personalului propriu.
Antreprenorul se va asigura, in colaborare cu autoritS[ile sanitare si daca legislatia incidenta in vigoare impune astfel de
masuri, cd personalul medical, facilitSlile de prim ajutor, infirmeria gi serviciul de ambulanld sunt asigurate in
permanen[d pe $antier gi in taberele de cazare ale personalului Antreprenorului sau Achizitorului 9i ci se lau toate
mdsurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale, condi[iilor de igieni gi prevenirea epidemiilor,
5,2, Antreprenorul va numi un responsabilcu securitatea muncii pe $antier, care si rispundi de respectarea normelor
de securitate pentru prevenirea accidentelor, Aceastd persoani va fi calificatd pentru o astfel de activitate gi va avea
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autoritatea de a emite instructiuni gi a dispune mdsuri de prevenire a accidentelor, Pe parcursul execu[iei Lucrdrilor,
Antreprenorul va asigura toate facilitdlile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitSfii gi autoritdlii site.
5'3' Antreprenorul poartd intreaga rdspundere in cazul producerii accidentelor de munce,'evenimenielor gi inciofnteror
periculoase, imbolndvirilor profesionale generatg sau produse de echipamentele tehnice (utiiaje, instala[ii .b.1, p.r.l..
tehnologice utilizate de cdtre lucritorii sdi 9i cei apa(indnd societi[ilor .rn J.-r-fa$Jd'activit6ii p.,iirli ,*t,
(subcontractan[i), in conformitate cu prevederile Legii securitSlii 9i sairatalii in munCd ni. erglzoo6 ii , trto,n.to,"
melodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobite prin H.G. ir, 1425t2006, pr..u, giorice modificare tegistiiiva
apdruti pe timpul desfigurdrii contractului, ' '- 

. - - -"' ''
5,4. ln cazul producerii unui acc.ident, Antreprenorul va transmite, urgent, Achizitorului, detalii referitoare la producerea
accidentului. Antreprenorul va pistra un registru gi va intocmi rapoarie referitoare la slnitatea, securitatea gi asisten[a
9o_cia!e 

acordatd persoanelor, precum 9i la daunele aduse proprieidlii.

!'!^.4Jr.pt norul se obliga sa respecte prwederile Legii securitilii gi s5natalii in muncS nr. 31g/2006, ale H.G, nr,
11??!?006 

penhu aprobarea Normelor metodologice de iplicare a irwederitorlegii iecuiiti[ii 9i sinitdlii in munca nr,
319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/20b6 privind cerinlete minime oe ..irritri. filaiet.t pentru gantierete
temporare sau mobile.

6. Riscurile Achizitorului
6,'1 . Riscurile Achizitorului
in acest Contract, Riscurile Achizitorului sunt:

- 
(a) rdzboi, ostilitifi (indiferent dacd rdzboiul a fost declarat sau nu), invazii, ac[iuni ale dugmanilor str6ini, pe teritoriul

Jdrii
(b) rebeliune, terorism, rwolulie, insurec[ie, loviturd militari sau de stat, razboi civil, pe teritoriul lirii(c) revolte, tulburdri sau dezordine publici provocate de alte persoane decat personalulAntreprenorul gi al(i angaja(i ai

acestuia, gicare afecteazi $antierul gi/sau Lucrdrile
(d) radiatii ionizante, contaminiri radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la degeuri nucleare rezultate din

arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi.toxicisau alte proprietili periculoase aie unui ansamblu.rptorinit
nuclear :q.u un component nuclear al unui astfel de ansamblu, cu excep[ia cazului in care Antreprenorul este
responsabil pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv;

(9) unOe de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseazi cu viteze sonice gi supersonice;
(f). utilizarea sau ocuparea de cdtre Achizitor a oricirei pi(i a Lucririlor, cu excep[ia celor speciflcate in Contract;

^ 
(g) orice desfigurare de fo(e ale naturii, care afecteaid $antierul gi/sau Lricrarile, caie a fost imprevizibili sau

impotriva cireia unui antreprenor cu suficienti experien!5 nu i se poate cere sd fi luat misuri de prevenire
corespunzitoare;

(h)Fo(a Major6;
(i) suspendarea execu[iei lucririlor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu exceplia cazului in care se datoreaz6

Antreprenorului;
(j) orice neindeplinire a obliga[iilor de cdtre Achizitor;
(k) obstacole sau condi[ii fizice, altele decdt condi[iile climatice intdmpinate pe gantier in timpul execu[iei Lucrlrilor,

care nu puteau fi previzute de citre un antreprenor cu suficienti experienli gi'pe care Antieprenorul le-a noti1cat
imediat Achizitorului;

(l) orice intdziere sau intrerupere cauzatd de o Modificare;
(m) orice schimbare adusi legii aplicabile Conhactului dupi data depunerii ofertei Antreprenorului aga cum este

specificat in Contract;
(n) pierderi rezultate din dreptul Achizitorului..de a executa lucrdri permanente pe, deasupra, sub, in sau p1n orice

teren gi de a-l ocupa in vederea execuliei lucrdrilor permanente
(o) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligaliilor Antreprenorului de a executa Lucrdrile 9i de a remedia

defec[iunile.

7. Durata de Executie
7.1. Executia Lucrdrilor
Antreprenorul va incepe executia de la Data de lncepere a lucrarilor, va ac[iona cu promptitudine gi fdri intaziere gi vaterminllucririle in timpul afectat Duratei de Execu[ie,
7'1'1' Emiterea instiintarii privind Data de lncepere a lucrarilor este conditionata de indeplinirea cumulativa a
urmatoarelor conditii;

a) constituirea garantiei de buna executie a contractului;
b) semnarea procesului ' verbal de predare - primire a amplasamentului, liber de orice sarcini,
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7.1,2. Emiterea instiintarii privind Data de lncepere a lucrarilor de executie este conditionata de obtinerea autorizatiei de
construire

7,1,3, Durata de executie a lucrarilor, incepe de la ,,Data de incepere a lucrarilo/' si este de ...,.,...,. luni.

7 ,2 Grafrcul fizic si valoric
7.2.1. Executarea Lucrarilorde executie se va face in succesiunea sitermenele stabilite prin Graficul de indeplinire a
contractului fizic Ai valoric alcituit in ordinea tehnologici de execu[ie, anexa la contract, parte integranta a acestuia,
7.2.2. Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Antreprenor, sub aspectul incadrarii in termenele de
executie^, se va face prin raportarea stadiului de fapt a Lucrarilor la continutul Graficului fizic si valoric.
7.2.3. ln cazul in care, dupi opinia Achizitorului, pe parcurs, desfdgurarea Lucrdrilor nu concordd cu graficul de
indeplinire a contractuluifizic Ai valoric, la cererea Achizitorului, Antreprenorul va prezenta un grafic revizuit, in vederea
termindrii Lucrdrilor la data prevdzuti in contract, Graficul revizuit nu il va scuti pe Antreprenor de nici una dintre
indatoririle asumate prin contract.
7,3, Prelungirea Duratei de Executie
7,3.1. Cu conditia respectdrii prevederilor Sub-Clauzei 10,3, Antreprenorul va avea dreptul la prelungirea Duratei de
Execulie daci se inregistreazi sau se vor inregistra intdzieri cauzate de un Risc al Achizitorului sau de situatiile
stipulate in Sub-Clauza 7.4,5. sub conditia informarii Achizitorului, in termen de 5 zile, asupra imprejurarilor ce pot
determina prelungirea duratei de executie,
7,3.2. La primirea solicitirii motivate din partea Antreprenorului, Achizitorul va lua in considerare toate detaliile
justificative furnizate de citre Antreprenor 9i, daci este cazul, va prelungi Durata de Execu[ie,

7.4, intdzierea Execu[iei Lucrdrilor
7.4.1. Toate lucrarile contractate vor fi flnalizate de Antreprenor si receptionate de Achizitor in cadrul termenului convenit
de parti potrivit Sub - Clauzei 7.1, sub sanctiunea unor penalitati de intaziere in cuantum de:

a) 0,050/ol zi din valoarea restului de executat, in situatia epuizarii Duratei de executie, pentru fiecare zi de
intaziere, de la data scadentei obligatiei Antreprenorului si pana la data indeplinirii efective a obligatiei de
finalizare a lucrarilor contractate, Antreprenorul flind considerat de drept in intaziere incepand cu ziua
urmatoare scadentei, fara punere formala in intaziere sau efectuarea vreunei alte formalitati.

Cuantumul penalitatilor poate fi incasat de Achizitor si prin retinerea sumelor datorate Antreprenorului,
Daca in termen de 5 zile de la primirea notificarii privind penalitatile de intaziere datorate, Antreprenorul nu achita
contravaloarea acestora, Achizitorul va retine cuantumul penalitatilor din sumele datorate Antreprenorului.

Antreprenorul nu datoreaza penalitati de intaziere atunci cand intazierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate
culpei Achizitorului. ln aceasta ipoteza termenul de executie ce curge impotriva Antreprenorului va fi prelungit cu durata
acestui impediment, constatat in scris de catre parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin incheierea unui
Act Aditional la Contract.

7,4,2, Aceste penalitS[i nu vor exonera Ankeprenorul de obliga[ia de a termina Lucririle sau de alte sarcini, obligalii sau
responsabilit6[i pe care le are conform prevederilor Contractului,
7,4,3. Obligatia notificirii lnspectoratului de Stat in Construc(ii si Primariei/Consiliului Local cu privire la data inceperii
efective a lucrdrilor este in sarcina Achizitorului.
7,4,4, Lucrdrile trebuie si se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului fizic Ai valoric Ai sd fie terminate la
data stabilitS. Datele intermediare prevdzute in grafice se consideri date contractuale.
7.4.5, lntdzierea Lucririlor va fi acceptatd in urmitoarele cazuri:

a) condi[iile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor, normativelor gi
agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee tehnice.

b) oricare alt motiv de intdziere care nu se datoreazi Antreprenorului (inclusiv dar fara a se limita la intdzieri
inregistrate in obfinerea autorizaliei de construire din motive ce nu fin de culpa exclusivi a Antreprenorului) gi nu a
survenit prin incdlcarea contractului de citre acesta; Antreprenorul este indrepti[it sd solicite in scris prelungirea
termenului de executie a oricirei pir[i din lucrare,

c) in cazul in care Achizitorul nu beneficiazi de finantare din motive neimputabile lui; Achizitorul va aduce la
cunostinta Antreprenorului aceasta situa(ie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunogtin[a despre
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aceasta, cu consecinta dreptului Anheprenorului, conditionat de notificarea prealabila a Achizitorului, de a sista lucririle
sau de a diminua ritmul execu[iei,
lnterventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Ankeprenorului de executare a obligatiilor
contractuale obliga Antreprenorul la informarea prompta, in termen de 5 zile, a Achizitorului.
Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia Oiipoiita sau decizia dirigintelui de
:ulligf sau a Antreprenorului de sistare temporara, integrala sau parliala, a lucrarilor, cu consecinta dreptului
Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lujrarilor contractate.

8. Recepfia lucririlor de executie
8.1. Terminarea lucririlor
Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte din acestea, prevdzut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin
graficul de indeplinire a contractului, trebuie finalizal in termenul convenit de pi(i, termen care curge impotriva
f{rgprenorului de la data precizata in ordinul de Incepere a lucrdrilor.
8,2. lngtiin{area de Recep[ie
8'2'1' Antreprenorul are obligatia de a notifica in scris Achizitorul, atunci cand considera lucrarile finalizate, cu privire la
indeplinirea conditiilor de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie conform legislatiei in vigoare.,,
8'2'2Pe baza stadiilor fizice a lucrarilor executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia
daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. ln cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau
deficiente comisia de. receptie decide suspendarea procesului de receplie prin incheierea unui proces-verbal de
suspendare a procesului de recep{ie la terminarea lucrdrilor in care se consemne azd deciziade suspendare, mlsurile
recomandate in scopul remedierii aspectelor constatate, precum gi termenul de remediere,
Termenul de remediere este stabilit de comisia de recbpfle la ierminarea lucririlor impreund cu Antreprenorul gi nupoate depiqi g0 de zile de ta data incheierii procesului-verbal de suspendare. Daci Antreprenorul nu remediazd
aspectele constatate, receplia la terminarea lucrdrilor va fi respinsd.
ln cazul in care lipsurile sau deficientele nu sunt remediate Achizitorul poate contracta aceste lucrari cu un tert
Antreprenor, plata acestora urmand a se efectua din garantia de buna executie constituita de Antreprenor.
Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, se va incheia procesul - verbal de recepfie la terminarea
lucrdrilor ce va fi transmis de catre Antreprenor Achizitorului.
8'2'3 Comisia de receptie are obligatia de a constata executarea completa a tuturor lucrarilor prevazute in prezentul
contract, prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementaiire spbcitice, cu respectarea
exigentelor prevazute de lege. ln functie de constatarile facute Achizitorul are dr6ptul Oe i ipioUa sau de a respinge
receptia.

8'2.4 Achizitorul va proceda la receptia Lucrarilor potrivit legilor in vigoare si va instiinta Antreprenorul de decizia sa de a
receptiona Lucrarile kansmitand acestuia o copie a Procesu-lui Verbai de Receptie a Lucrariloi,
8'2'5 Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate sau necalitative indicate de Comisia de receptie in
qr9c9s{ verbal de suspendare si va elibera Santierul, cu respectarea prevederilor Clauzei g.
8,2.6 Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioaJei Oe garantie.

9, Remedierea Defecfiunilor
9. 1, Remedierea Defecfiunilor
in orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite la sub - clauza4,3.1, Achizitorul poate si ingtiin[eze
Antreprenorul cu privire la orice defec[iuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucriri nefinalizate.
Antreprenorul va remedia, fdri costuri suplimentare pentru Achizitor, orice defecliuni datorate faptului ci Materialele,
Echipamentele sau calitatea execu[iei nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului.
Costul remedierii defec[iunilor datorate oricirei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare, Neremedierea defec[iunilor sau
nefinalizarea lucrdrilor neterminate in cadrul termenului stabilit prin notificarea Achizitorului va indreptdli Achizitorul si
efectueze toate lucr6rile necesare, pe cheltuiala Antreprenorului.
9.2, Desfacerea gi Testarea
9'2'1' Achizitorul poate emite instruc[iuni referitoare la desfacerea gi/sau testarea oricirei lucrdri. probele neprevizute gi
comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucriri sau mateiiale puse in operd vor fi suportate de Achizitor, cu
excep{ia cazului in care se stabilegte ci, in urma unei desfaceri gi/sau testiri, MatLrialele, Ecrripamentete sau manopera
nu sunt corespunzitoare calitativ.

f$renp1-or,ul va fi plitit pentru asemenea desfaceri gi/sau testiri ca pentru o Modificare conform prevederilor Sub-
Clauzei 10.2.
9.2,2. Materialele trebuie sd fie de calitatea previzutd in documenta{ia de execulie;
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9,2,3, Antreprenorul are obligalia si asigure instrumentele, utilajele gi materialele necesare pentru verificarea,
mdsurarea gi testarea lucririlor, conform normativelor in vigoare. Costul probelor gi incercirilor, inclusiv al manoperei
aferente acestora, revine Antreprenorului.

9,2,4, Antreprenorul are obliga{ia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fird notificarea si aprobarea
Achizitorului,

9,2.5. Antreprenorul are obligalia de a notifica Achizitorul, ori de cdte ori astfel de lucriri sunt finalizate, pentru a fi
examinate gi mdsurate. ln caz contrar, Antreprenorulare obliga$a de a dezveli orice parte sau p6(i din lucnare, pe cheltuiala sa
si la dispozi$a Achizitorului, gide a reface aceasti parte sau aceste p5( din lucrare, dacd este cazul.

10. Modificiri gi Revendiciri
10,1. Dreptulde a Modifica
(1) Modificarea contractuluide achizitie publica, in cursul perioadeisale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la
art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice,

(2) Modificarea nesubstantiala a Conkactului;
a) Modificdrile nesubstan[iale ale Contractului se vor face prin Act adi[ional, cu respectarea prevederilor legale in

vigoare la data incheierii acestuia.
b) Contractul poate fi modiflcat in cursul perioadei sale de valabilitate firi organizarea unei noi proceduri de

atribuire, atunci cdnd modificlrile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanliale, in condi{iile previzute de
legislatia achizitiilor publice.

c) Conkactul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate firi organizarea unei noi proceduri de
atribuire atunci cdnd sunt indeplinite in mod cumulativ urmitoarele condi(ii:
a) devine necesard achizi[ionarea de la contractantul initial a unor lucriri suplimentare care nu au fost

incluse in contractul ini[ial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
b) schimbarea contractantului este imposibild din motive economice sau tehnice, precum cerinle privind

interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instala[iile existente
achizitionate in cadrul procedurii de achizitii iniliale gi at cauza autoritdfii contractante o cregtere
semnificativd a costurilor;

c) orice majorare a pre(ului contractului reprezentAnd valoarea lucririlor suplimentare nu va depSgi 50%
din valoarea contractului ini[ial;

d) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fdri organizarea unei noi proceduri de
atribuire atunci c6nd sunt indeplinite in mod cumulativ urmitoarele conditii:
a) modificarea a devenit necesari in urma unor circumstan{e pe care o autoritate contractanti care

actioneazi cu diligentd nu ar fi putut sd le prevadi;
b) modificarea nu afecteazd caracterul general al contractului;
c) cregterea pre[ului nu depigegte 50% din valoarea contractului de achizi{ie publici inilial;

e) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate fdri organizarea unei noi proceduri de
atribuire atunci c6nd sunt indeplinite in mod cumulativ urmdtoarele condilii:

(i) valoarea modificirii este mai micd dec6t pragurile valorice corespunzdtoare previzute la art.7
alin. (1)din Legea 98/2016;

(ii) valoarea modificdriieste maimici decdt 15% din pre[ulcontractuluide achizi[ie publicd ini[ial,
in cazul contractelor de achizitie publici de lucriri;

(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului,f) Contractul poate fi modificat in cursul perioadei sale de valabilitate firl organizarea unei noi proceduri de
atribuire atunci cAnd Antreprenorul cu care autoritatea contractantd a incheiat ini[ial contractul de achizilie
publici este inlocuit de un nou contractant, in una dintre urmitoarele situatii:
a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de autoritatea contractantd potrivit a(.

221alin. (1) lit. a)sialin, (2)din Legea 98/2016;
b) drepturile gi obliga[iile contractantului ini[ial rezultate din contractul de achizilie publici sunt preluate,

ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare,
inclusiv prin fuziune, divizare, achizi[ie sau insolven[d, de cdtre un alt operator economic care
indeplinegte criteriile de calificare 9i selectie stabilite initial, cu condilia ca aceastd modificare sd nu
presupuni alte modificiri substan{iale ale contractului de achizilie publicd gi si nu se realizeze cu
scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire previzute de prezenta lege;

c) in cazul in care autoritatea contractanti igi asumi obliga[iile contractantului principal fa{5 de
subcontractan{ii acestuia, respectiv acegtia fali de autoritatea contractantS;
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(3) Evaluarea Modificdrilor
Modificdrile vor li evaluate dupi cum urmeazd:
a) la preturile din Conkact, sau

b) in lipsa prelurilor corespunzitoare, pre(urile din Contract se vor folosi cabazlde evaluare, sau
c) la preluri noi corespunzdtoare, care pot fi convenite de citre pd(i, sau p. .* Achizitorul le consideri
adecvate;

(4)Modificarea contractululil 
ryrgulperioadeisale de valabilitate, altfeldecdtin cazurile gicondi{iile prevdzute ta

arl.221din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, se realizeazd prin organizarea unei noi proceduride
atribuire, in conformitate cu dispoziliile legi,

10.2, Notificarea prompti
(a) Fiecare Parte are obligalia de a notifica cealalti Parte de indattr ce are cunogtin[i de existen[a unor

circumstan[e care pot int6zia sau impiedica execulia Lucrdrilor sau care pot genera b revendicare pentru
platd suplimentard. Antreprenorul va lua toate mdsurile, cu diligenta sp.iifi.a" bunului comerciant, ientru
reducerea la minim a acestor efecte,

(b) Dreptul Antreprenorului la-prelungirea Duratei de Execulie sau la plata costurilor suplimentare va fi limitat
la-timpul gi plata care i-ar fi revenit daci ar fi ingtiinlat cu promptitudine gi ar fi luat toate mdsurile necesare.
10.3. Dreptul la Revendicare

Daci Antreprenorul inregistreazi Costuri ca rezultat al oriciruia dinhe Riscurile Achizitorului, Antreprenorul va
fi indrepti$t la plata acestor Costuri, Dac5, urmare a Riscurilor Achizitorului, este necesara o schimbare a Lucrdrilor,
acesta va fi considerati o Modificare. '

. 10.4, Procedura de Modificare 9i Revendicare
in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea. instrucliunii sau de la evenimentul care a generat revendicarea,
Antreprenorul va transmite Achizitorului un borderou detatiat al valorii Modificirilor gi revendicerilor. Achizitorul va
verifica gi, daci va fi posibil, va accepta valoarea propusd de citre Antreprenor. in situatia in care nu va accepta
valoarea Antreprenorului, Achizitorul va stabili valoarea.

11. Pretul Contractului gi plata

1 1.1, Evaluarea Lucrdrilor
Lucririle vor fi evaluate aga cum este prevdzut in propunerea financiard,

respectirii prevederilor Clauzei 1 0.
11.2, Situa[ii Lunare de Lucriri

iar modificirile vor fi evaluate in condiliile

11.2.1 La intervale lunare, dupa emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor, Antreprenorul va fl indreptdlit la plata
urmdtoarelor:

a) valoarea Lucririlor real executate, in conditiile prevederilor subclauzei 11.2.3;
b) valoarea Materialelor gi Echipamentelor livrate pe $antier la o datl in prealabil convenita cu Achizitorul si numai in

masura in care Antreprenorul face dovada dobandirii calitatii de proprietar asupra respectivelor Materiale si
Echipamente,

11'2.2Plitlile pa(iale pot si fie fdcute, la cererea Antreprenorului, la valoarea lucririlor realexecutate, cu respectarea
termenelor intermediare de execu[ie. Lucrdrile executate trebuie sd fie dovedite prin atagamente insugite gi confirmate
de cdtre dirigintele de,gantier gi prin sltua[ii de lucrdri provizorii, verificate, insugite gicontirmate du.at" pi.prrii
Achizitorului, cu atributii si competente in acest sens.
11.2,3 Situaliile de plati se confirmi de citre achizitor in termen de 10 zile de la prezentarea acestora Ia sediul
Achizitorului,

:1.2.4 Pli[ile pa(iale se efectueazS, de reguld, la intervale lunare, in temeiul comunicarii de catre Antreprenor a facturii
fiscale, emisa in temeiul situatiilor de plati acceptate de Achizitor si nu influen[eaze resfonsabilitatea gi garanlia Je
buna-execu[ie a Antreprenorului; ele nu au valoarea juridica a recep[iei lucririlor eiecutate, de cake Achizitor.
11.2.5 ln situatia in care o parle din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de lucrari fac obiectul
unui diferend inke partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinta, una dintrepaff a dedus litigiul spre solutionare instantelor de judecata competente, Achizitorul ile ootijaiia de a achita sumele ce
exced obiectului litigiului' ln ipoteza in care parlile au solutionat amiabil diferendul privind srime partiale din situatiile de
lucrari, Achizitorul are obligatia de a efectua plata acestor sume in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, emisa
de catre Antreprenor in temeiul incheierii acordului amiabil.
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11,2,6 Antreprenorul poate primi un avans de maxim 15% din valoarea prevazuta in contract pentru primul an de
executie a lucrarilor, in funclie de disponibilitifile financiare ale Achizitorului, Avansul se va acorda in conformitate cu
prevederile legale in vigoare,

11.2,7, Plata serviciilor de asistenta tehnica se va face conform situatiilor de plata lunare, pe baza unui raport de
activitate.

1 1, 2.8 Actualizare /Ajustarea/Revizuirea Pretului Contractului.
11.2.8,1,1 (1) lncepand cu data intrarii in vigoare a OrtJonanlei Guvernului nr. 411202?" privind ajustarea prelurilor

contractelor de acirizi(ie publica/contractelor sectoriale/contractelclr de concesiune/acordurilor-cadru, ajustarea prctulLii

cortlractelor se va e.fectua rn baza forrlulei:

\', \'* x l( i -p-ir};tl {,1-',ilfl["1,r., ,-1,,. i,,1i *{g}*i1}1,

unde.

,,Va reprezintS valoarea ajustattl a solicitarii de plat6, Vo reprezinta valoerrea solicitarii c1e plata conlbrm pre{urilor.

previzute in oferta care a stat la baza incheieriicontractului/acorclulLri-cadru, a reprezintd valoan:a procentLrala a plii[iiin
avans deterrninat5 ca raport dintre valoarea avansulLri primit s;i nerestituit/nejustificat Ei prelul contractului, p reprezinta
valoarea procentuala a profitirlui ds'terminata ca rapod dintre valoarea profitLrlui exprinrata valoric Ai prelul contraclului,
l0Ctt reprezintii indicele de cost in construclii total aferent lunii solicitarii de plata, iar lCCrlerta refcrinla ru:prezinti,i

indiccle cie cost in construc[ii total aforent lunii anterioare clatoi-linritii cle clopunere a ofofte i, corrform clocumentalirii cle

atribuire sau documentelor aferente realizarii achizi[iei directe in cazul contractelor subsecvente inchei;,rte in llaza urriri

acord-cadtu, lCCdata refe'rin[ir reprezinta indicele de cost in construclii total a[erent lunii anterioare rlateilinritir ck:

clepunere a o{ertei elferente acorch.rlui-caclru. in situalia in care luna aferenta datei-lirnitd de rlepunere a o{eftci eskl
anterioara lLtnii ianuarie 2019, ICCdata referin{5 se asimileaza indicelui de cost in construc{ii total abrent lunii ianuarit:
2019 Avansulgiprofitul, exprimate valoric, suntcele din oferta care a stat labazairrcheierircontractulLri/ercordului cacjru.

11,2.8.2 Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului aflat in perioada sa de valabilitate,se va

efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la contract.

11,3, Platilnterimare
Comunicarea acceptarii exprese a situatiilor lunare de lucrari obliga Antreprenorul la emiterea si comunicarea facturii
fiscale, conditie a efectuarii platii de catre Achizitor.
Temeiul si faptul generator al obligatiei Achizitorului de plata a contravalorii lucrarilor si materialelor cuprinse in situatiile
de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe, imprejurari sau
inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii de plata in sarcina
Achizitorului sau sa creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia.
Termenul de plata curge impotriva Achizitorului de la data comunicarii formale a facturii fiscale, sub rezerva emiterii
acesteia ca urmare a indeplinirii procedurilor prealabile mai sus precizate (comunicarea formala a situatiilor lunare de
lucrari contrasemnate de dirigintele de santier, urmata de acceptarea expresa a Achizitorului, in urma verificarilor
efectuate ), urmand ca niciun fel de alte facturi emise in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu creeze vreo obligatie
in sarcina Achizitorului.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre Antreprenor in termen de 60 de zile de la data primirii facturii, emise pe
baza situa{iei de lucrdri confirmata de cdtre Achizitor.

11,4. Achizitorul se obliga sa restituie Garantia de Buna Executie a contractului, pe baza solicitarii scrise a
Antreprenorului, astfel :

(i) Eliberarea primei transe a garantiei de buna executie
Achizitorul va elibera/restitui Antreprenorului, in temeiul unei solicitari scrise a acestuia, in termen de 14 zile de Ia data
admiterii recep(iei la terminarea lucrdrilor prin incheierea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, 70%
din valoarea Garantiei de Buna Executie, daca Achizitorul nu a formulat pana Ia acea data nicio reclamatie de executare
a Garantiei de Buna Executie, iar riscul pentru vicii este minim.

(ii) Eliberarea celei de-a doua transe a garantiei de buna executie
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Achizitorul va elibera/restitui Antreprenorului, in temeiul unei solicitari scrise a acestuia, in termen de 14 zilede la dataadmiterii recepfiei finale prin incheierea Procesului Verbal de Receptie Finala, aOrZ, Oin ,ulorrr. Garantiei de BunaExecutie, daca Achizitorul nu a formulat pana la acea data nicio rectamatie de executare a Garantiei de Buna Executie,
iar riscul pentru vicii este minim,

11.5. Plata Finali
1.1 '5'1 ' Situatiile finale de lucriri se vor depune, in maxim 5 zile de la data notiflcirii recepliei la terminarea lucr6rilor. Ladata epuizarii acestui termen, Antreprenorul este decazut oin oreiiul de a depune situatii de lucrari, cu consecinta
dreptului Achizitorului de a refuza primirea altor situa(ii de lucriri. ' 

-

11'5'2' Plata facturiifinale. se vq fage dupi verificarea gi acceptarea situa[iei de plat6 definitive de cdtre Achizitor, in
termen de 60 de zile de la data primirii facturii, intocmita in temeiul Situatiei de plata a.c.pirt.,

11.6. Moneda de Plati
Moneda de plata si de referinta a contractului este leul.
Referirile la moneda euro, din oferta, contract sau alte inscrisuri ce privesc atribuirea, incheierea sau executarea
contractului, se fac exclusiv in scopuri statistice si de monitorizare,

12. Neindeplinirea Obtigaliilor
12.1. Neindeplinirea Obligaliilor de cdhe Antreprenor
Dacd Antreprenorul abandoneazd Lucrdrile, rejuzit.s.ay nu reugegte s5 respecte instruc[iunile Achizitorului sau nureugegte si duci la indeplinire obligatiile asumate, Achizitorul poaie lmite o noiificare.u r.toir. la aceasti Sub-Clauzd,pdn 

_care 
sd specifice obliga{iile neindeplinite.

Daca, in termen de 5 zile de la primirea notificarii emise de cdtre Achizitor, Antreprenorul nu ia toate misurile deremediere a neindeplinirii obliga[iilor, Achizitorul poate, printr-o a doua ingtiinfare ilirr;il;.puizarea celor 5 zile, sdrezilieze unilateral Contractul, fara nicio alta formalitate si fara interventia instantei de judecata, in conditiile pactului
comisoriu,

Dupi reziliere Antreprenorultrebuie si predea amplasamentul in termen de 5 zile de la primirea comunicariide rezilieresi sa pdrlseasci $antierul, lSsdnd pe $antier Materialele, si ecrripamentele Antrepienoruiui speciticate de Achizitor in adoua notificare, acestea urmdnd a fi utilizate p6nd la terminarea rJcijritor,
12.2. Neindeplinirea Obligaliitor de cdhe Achizitor
Dacd Achizitorul nu face plata.conform prevederilor Contractului Anheprenorul poate emite o notificare cu referire la
lepti sub-c_lauzd pril cap s6 specifice neindeprinirea obriga[iiror.
Dacd neindeplinirea obligaliilor nu este remediati in termen Ie'14 zile de la data la care Achizitorul a primit notificarea,Antreprenorul poate suspenda execu{ia tuturor Lucrdrilor gr., 1-rnoifa(i ale acestora iau oe a diminua ritmul executiei,dar numai cu conditia notificarii prealabile a Achizitorului. Efectele acestor masuri inceteaza odata cu indeplinireaobligatiilor de catre Achizitor, cu consecinta obligatiei nntreprenoruruide a relua lucrarile in termen de 2 (doua) zile de ladata platii,

Daci neindeplinirea obligaliilor nu este remediati in termen de 60 de zile de la data la care Achizitorul primegte
notificarea Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua notificare, si ceara rezilierea Contractului.
DupS reziliere Antreprenorul trebuie si piiiseasia gantierul in conoitiite s1pulate prin iun-cLu, a 12.1.
12,3. Plata la lncetarea Contractului
Dupi lncetarea Contractului| Antreprenorul va fi indreptS[it la restul de plati din valoarea Lucrdrilor executate, aMateriatelor gi Echipamenteror livrate pe gantier, cu urmeioaierJcoreclii:

a) orice sume la care Antreprenorul este indrept6[it conform pr.*O.iitor Sub-Clauzei 10.4;
b) orice sume la care Achizitorul este indreptdiit c'onform .onirr.trrri;
c) orice sume ce constituie penalitati, conform contractului,

suma neti de platd cuveniti va fi plititi sau rambursati in termen de 45 de zile de la rlata Incetarii contractului,

13. Clauze specifice de incetare a contractului
(1) ln situatia nerespectarii dispozitiilor art 1 0.1 , alin (2) Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul initial deachiziti publice,
(2) Fdrd.aaduce atingere disPozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului autoritifii contractantede a solicita constatarea nulitifii absoluie a contractului oe acrrizitie publicd, in conformiiate cu dispozifiile dreptuluicomun, autoritatea contractanti are dreptul de.a denunla unilateral un contract de achizilie publici in perioada devalabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:
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(a) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situafiile care ar fi determinat excluderea sa din
procedura de atribuire potrivit art, 164 -167 din Legea gB/2016 privind achizitiile publice;
(b) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit Antreprenorului respectiv, avdnd in vedere o incilcare gravi a obliga{iilor care

f{e din legisla(ia europeand relevantd gi care a fost constatatd printr-o decizie a Cu(ii Oe lustitie a Uniunii"Europene.
(3) Contractul de achizitie este reziliat de drept sau poate fi supus rezolutiunii in siiuatia in care ofertantul declarat
cdgtigitor cu care Achizitorul a incheiat contractul de achizi[ie pirntica se angajeaza siu inctreie orice alte iniefegeri
privind prestarea de seruicii, direct ori indirect, in scopul inOe-plinirii contractulu] de achizi[ie publicd, .u p.rrornL fiii..
sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitdrilor de farticipareiofertelor depuse in
cadrul unei proceduri de atribuire ori angajali/fogti angajafi ai autoritd[ii contractante sau ai furnizorului de servicii de
achizi$e implicat in procedura de atribuire cu care autoritaiea contractinti/furnizorul de servicii de achlzi[ie implicat in
procedura de atribuire a incetat relaliile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizilie publici, pe parcursul unei
perioade de cel pu[in l2lunide la incheierea contractului,
(a) La data ramanerii definitive a hotararii de intrare in faliment a Antreprenorului, Contractul inceteaza de drept, fara
nicio notificare si fara interventia instan[elor judecitoregti, judecitorului-sindic, iichidatorului judiciar sau a oricarui
participant la procedura reglementata de Legea nr. aitzoiq privind proceduiile oe preveniie a insolvenlei 9i de
insolven[5, cu modiflcarile ulterioare. Antreprenorul trebuie si piedea amplasamentul in termenul comunicat de catre
Achizitor si sa pirdseascd gantierul,
(5) La data retragerii autorizatiilor de functionare a Antreprenorului, Contractul inceteaza de drept, fara nicio notificare si
fara interventia instan[elor judec6toregti.

13,1, Responsabilitatea Antreprenorului fali de Lucriri
Antreprenorul igi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija fa[a de Lucrari de la Data inceperii p6n5 la data
admiterii Receptiei la Terminarea Lucrarilor. Dupi aceastd datf responsabilitatea va fi transferatd Achizitorului, Dacd se
produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrdrilor in perioada menlionati mai sus, Antrepienorul va remedia aceste
pierderi sau daune astfel inc6t Lucririle si fie conforme cu prevederile Contractului.
Cu exceptia cazurilor in care pierderile sau daunele sunt iezultatul riscurilor Achizitorului, Antreprenorul va despigubi
Achizitorul, agen[ii gi angajatii.acestuia 9i pe ceilalliAntreprenori aiAchizitorului pe giniier pentru toate pierderile-rru
daunele produse Lucririlor gi pentru toate revendicdrile sau cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor
Contractului din neglijenta sau din vina Antreprenorului, agenlilor sau angaja(ilor sii,

13.2. Fo(a Majori
Daci o Parte este sau va.fi impiedicati prin Fo(a Majori sI igiindeplineasci oricare din obligaliile sale, partea afectatd
va notifica cealalti Parte in termen de 3 zile de la data constaiarii inierventiei acestor impreiuiari si va lua toate masurile
care se impun in vederea inlaturarii sau limitarii consecintelor sau prejudiciilor prod'use ..l.ilult parti, Daci este
necesar, Antreprenorul. va suspenda execu[ia Lucrdrilor gi, in mdsura in care, in prealabil, s-a convenit astfel cu
Achizitorul, va retrage Utilajele Antreprenorului de pe $antier,
Fo(a majori exonereazd p5(ile contractante de_ indeplinirea obliga[iilor contractual asumate, pe toatd perioada in care
ac[ioneaz5, sub rezerva constatarii ei potrivit legii,
Forta majora nu aduce atingere drepturilor castigate de partile contractante anterior interventiei imprejurarilor ce justiflca
suspendarea executarii contractului,
Daci aceasti situalie continud timp de 180 de zile, oricare dintre Pi(i va putea sd hansmitd o notificare de reziliere a
Contractului care va intra in vigoare in termen de 28 de zile de la data iecepiarii notificarii,
Dupi rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi indrepti[it la plata sumei rimase neachitate din valoarea Lucrdrilor
executate, a Materialelor gi Echipamentelor livrate pe $antier, cu urmitoarele coreclii:

a) orice sume la care Antreprenorul este indrept5[it ionform prevederilor Sub-Clauzei 10.4
b) Costul suspenddrii gi demobilizirii
c) Orice sume la care Achizitorul este indreptd{it.

- 
Suma neti de plati cuvenitd va fi pldtitd sau rambursatd in termen de 28 de zile de la data notificarii de reziliere a

Contractului.

14. Asiguriri
14,1. Obiectul Asiguririi

14.1.1 (1) inainte de inceperea Lucririlor, Antreprenorul va face gi va menline in vigoare, pana la data admiterii
recep[iei prin incheierea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor isigurdri ientru;

a) pierderi gi daune produse Lucrdrilor, Materialelor, Echipamentelor gi Utilajelor fitr;r;;;;ului,
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b) responsabilitatea Antreprenorului in ceea ce privegte pierderile, daunele, decesul sau vitimirile produse unor ter[epa(i sau proprietd[ilor acestora, rezultate din exec(ii iontractului .!9 celre Rntreprenor,-incluzand 1..rponrioiiiulit.
Antreprenorului pentru daune aduse proprietS[iiAchiziiorului, alta dec6t Lucririle,

c) responsabilitatea Antreprenorului si a oricarui reprezentant al Antreprenorului pentru decesul sau vdtdmarea
corporal5 a personalului Antreprenorului cu excepfia cazuluiin care responsabilitatea rezulti din neglijen[a n.nizitorrtri,
a oricirui reprezentant al Achizitorului sau a angalilitor acestora.

14.'1'2 Antreprenorul poate.incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a
oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sircina Anireprenorurrionilgrtiide dezdaunare.

14,1,3. Antreprenorul are obligatia de a prezenta Achizitorului:

a) in original, contractul de asigurare pentru lucriri inainte de inceperea Lucrdrilor 9i cel mai tdziu la data
transmiteriicitre Achizitor a primeifacturi emise pebazasituatieide lucrariconfirmata de catre Achizitor;

b) in original contractul de asigurare cumulat impotriva tuturor riscurilor (asigurarea pentru lucrari) inainte de
inceperea lucrarilor;

Antreprenorul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca,
in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societaiea de asigurire sa nu refuze plata daunelor din riotive irprtiuit.
Antreprenorului.

14'1'4 Asigurarea se va incheia cu un asigurator ce opereaza in Romania, autorizat potrivit legii romane. Contravaloarea
primelor de asigurare va fi suportata de calre Antreprenor din capitolul "Cheltuieli indirecte,',

14.2. Reglementari

Toate asigurarile vor respecta cerintele detaliate la Art.14.1. Politele vorfi emise de catre societati de asigurare si in
conditiile aprobate de catre Achizitor. Antreprenorul va furniza Achizitorului dovada ca toate politele necesare sunt in
vigoare.

1 4.3, Omisiunea Asigurarii
Daca Antreprenorul omite sa faca sau sa mentina in vigoare oricare dintre asigurarile mentionate, Achizitorul, fara a-i fiprejudiciat alt drept sau masura corectiva, nu va acepla la plati prima facturl eris, p.niry nerespectarea obliga{iilorprevizute la Sub-Clauza 14.1,3.,|it. a), b) si c).

14'4' Afiizihrulva f exorBrat de uir rapunclere in evaluarea si mnformlhba @ihb as[ur# irnl.eiab de cate Anteprenor irn raport ol
obl[aliile ule onfatuah silsau lq*.

15. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de citre Achizitor
]g'f i. relalia dintre Pi(i, Anirepnnotri igi va pastra oreptul de autor gi atte drepturi de proprietate
intelectualS/industriala asupra Documentelor Antreprenoiului pan6 li predarea rau dpronirea acestor documente de
cdtre Achizitor.
15'2' Se considerd cd Antreprenorul (prin semnarea Contractului) autorizeazaAchizitorul sa copieze, sa foloseasca 9isa transmita Documentele Antreprenorului (sau in numele acesiuia), inclusiv modificarile aduse acestora, Aceasti

autorizare:

(a) se va aplica pe inkeaga duratd de viali programati sau efectivi (cea mai lungi din cele doui) a pi(ilor
relevante ale Lucririi;

(b) va da dreptul oricdrei persoane care se afl6 in posesia liciti a sectoarelor relevante de Lucriri si
multiplice, sd foloseascd 9i si hansmiti Documentele Antreprenorului in scopul finaliz6rii, opererii,
intrefinerii, modificdrii, ajustirii, repardriigidemolirii Lucrdrilor, 9i
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(c) in cazul in care Documentele Antreprenorului se gdsesc in forma unor programe de computer sau alt tip
de software, va permite folosirea acestora pe orice computer Oe pe $antler gi alte locu1 prev6zute in
Contract, inclusiv pe computerele furnizate gi inlocuite de citre Antieprenor.

15,3, Daci Achizitorul.are dreptul sd primeascd despigubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Antreprenorul
poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru conciiierea ievendicirii sau solufionarea litigiului care Oecurge din
aceasta. Achizitorulva participa la procesul de contestare a revendicirii, la cererea gi pe costulAitreprenorului.

1 6. Solutionarea Disputelor
16'1. Achizitorul si Anheprenorul vor face eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice neintelegere sau disputa care
se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
16.2. ln ipoteza in care partile un reusesc o solutionare amiabila, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti a caror competenta teritoriala va fi stabilita p1n raportare la sediul
Achizitorului;

Prezentele Conditii Generale, reprezinta vointa libera a partilor si se semneaza de catre acestea dupa ce au fost stabilite
de comun acord clauzele, natura juridica si intinderea obligatiilor asumate, orice fel de a1e intelegeri anterioare, scrise
sau verbale, fiind lipsite de valoare juridica.

Drept pentru care s-a convenit asupra acestor conditii Generale si
exemplare, toate cu valoare de original, cate unul pentru fiecare parte

Achizitor
COMUNA SALCUTA

s-au semnat, la sediul Achizitorului, in 2 (doui)

Antreprenor
s.c. .........................s.R.1.

PRIMAR Director General
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