
CONTRACT DE ANTREPRIZA NT. 86

de achizifionare
<C.Porumbescu> din mun.BIlti>>

"06" iulie 2018 , mun.Bdlti

Pirgile contractante
Prezentul contract este incheiat, intre Sectia Culturi a rrrimariei mun, BIIti, cu sediul in(denumirea autoritatii contractante)

str. .. . Independentei. I , telefon: 0231 632g5 , fax:0231 63559,
e-mail : +!tr+abat!@goail. cpm.. inre gi strar I a Camera irre gffi stut, il nili'
din "30"01.209. reprezentar prin Sef Sectie dna V.Cara]ulan

(numele. prenumele gi funcgia conducdtorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte,
si II "Tirov..

(denumirea operatorului economic)
str. Suceava l8/7

cu sediul in mun. Bllti _,
(localiratea)

telefon: 0231 6 65 ll fax: 0231e..m1i1:_+iq+!rygqrandex.& inregisrrar la camera i"*ffiani 00303ssi;n (n(tr nt i JrarF

*#ffi-..]ffi|!.-1:,?lirj, penrru acfiviratea in construJlii: uu,o.iruliu nr.-oiOjqq ,".iu
AMMII din eliberatd de Camera de Licentiere
de,.la 20.08.2018, pentru g le tehnico_
ed ilita re. reconstrucfii
reprezentat prin conducitor TitovV.V in calitate

(numele li funcf ia conducatorului)
de Antreprenor, pe de altd parte.

l. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligi sA execute lucrlrile < Rerraratia nodelelor Scoala de Arte
@inin.titrfficod cPV: 45453000-7 in conformirate.u pr*.a*Gl6lcturui tehnic, cu detaliile deexecutare, precum gi a normativeror. standarderor gi preicripliilor tehnice in urgour.. 

"-

ACHtztTtt PUBLTCE

il r t. tut. zots



2, Perioada de executare
2.1. Durata de executare a lucrf,rilor contractate este de 2 (doui) luni de la semnarea

contractului, primirea ordinului de incepere a executarii si asigurdrii lucrului ritmic de cf,tre
beneficiar - ordonaton ll de credite.

2.2. Perioada de executare poate fi prelungiti daca constringerea activitalii se datoreaza
urmitoarelor ca ze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorit[ unor greve organizate de federalia sindicatelor de ramuri la nivel na{ional gi

recunoscute ca legale prin justilie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare deslEgurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoriti lorlei majore sau altei situalii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influenlei lactorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor;i
reglen.rentarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcir.ril

e) calamitAlilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
2.3. Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea

lucrlrilor sau a unor pdrli ale acestora pe o durati gi in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspenddrii. Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, a$a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii Iucrdrilol suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de Beneficiar.

2.1. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c[ sint indeplinire
condiJiile de receplie, solicitind convocarea cornisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca contisia de receplie.

2.5. in baza docurnentelor de confimrare a executdrii gi a constatirilor efectuate pe tercn,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei de reieplie. in
cazul in care se constatA cd sint lipsuri gi deficien{e acestea vor fi aduse [a cunogtinla
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi deficien{elor, la o noui solicitare a
Antreprenorului general. Beneficiarul va convoca comisia de receplie. Comisia de receplie
va constata realizarea lucr5rilor in conformitate cu documentalia de executare. cu
reglementdrile in vigoare gi cu prevederile din contract. in lunclie de constatirile tlcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Recep{ia poate ii licutd qi pentnr p64i de
constructrie distincte fizic qi func{ional.

3.1.

3,. Valoarea lucririlor 9i modalitifile de plati

Valoarea lucririlor de construcJiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este tle
99 691.16 lei (inclusiv TVA) ( nouizeci si nour mii sase sute 4ourzeci si unu lei. l6

3.2. AchitArile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.
3.3. Plata facturii llnale se va tace imediat dupi verificarea gi acceptarea situaliei de platd

definitive de cdtre Beneficiar. Dac[ verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in
special datoriti unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
plAtita imediat.

3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receplie finald nu va 1l
semnat de comisia de receptie, care confirmf, cd lucrarile au fbst executate conlbrm
contractului.

3.5. Receplia finald va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condiJionatd de
semnarea procesului-verbal de receplie finald.

bani)
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4. Ajustarea valorii contractului

+.1. Pentru cazurile cind urmeaza s6 fie fdcute modificari la valoarea contractului privind

majorarea ,u, ."a,r""."Ju."'t"iu'pa4l" se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidenla in domeniul "iiiriiiii"i 
prtiice ce reglementeaza modalitalile de ajustare a valorii

contractelor de achizilii publice'

5. Antreprenorul general 9i subantreprenorii de specialitate

5.l.Antreprenorulgeneralesteobligatsiexecutetoatelucrdrile'prevezuteincontract'in
termenele stabilite prin gr"i."i g"it."f de realizare a lucrlrilor 9i graficul de executare gi de

o calitate corespunzatoaie preveierilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.

5.2. in cazul in care pa4ile din lucrarea ce se conEacteaza se executa in subantreprizd'

Antreprenorul g"rr"rut ''i"iri" .a prerint" beneficiarului, lista subantreprenorilor de

specialitate gi lucrdrile pe care aceqtia le vor executa.'

5.3. pe parcursul 
"*""utaJi-r"".a.ir',or,' 

Art 
"p."no*l 

general este obligat se.comunice, la

cererea Beneficiarului, datele de recunoa$teri ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea fo(ei de .rr"a p" t-a de acord nu este cbnsideratd ca fbcind obiectul unei

subcontractari '

6. Drepturile qi obliga(iunile antreprenorului general 9i ale beneliciarului

6.1. intreaga documentatie necesarl pentru executalea lucrdrilor contractate se pune de cdtre

Beneficiar la dispozilia ani."p."no*lui general in trei exemplare, in termenele stabilite in

contract, prin graficui general de realizare a lucririlor publice'

6.2. Antreprenorul g"n..i -" obligatia s5 execute.lucrarea, in termenele stabilite in contract,

pe proprie raspundere. 
-pentru 

u"""*tu rl este obligat sd respecte proiectul, documentaJia de

;;"'J;. gi prevederile actelor normative in vigoare in construclii. De asemenea, are

obligaJiadeaconduceexecutarealucrdriicontractategideavegheaasupramentineriiordinii
Ia locul unde se desfEsoard activitatea'

6.3. Documentatia pusa ia dispozilia Antreprenorului general se rcparlize3zd astfel" 
..

t * "*"-it* i.,i.gri ut io"ulntntuliti se prJvede pentru completarea cd(ii tehnice;

(i dou6 exemplare."amin la dispozilia Antreprenorului general dintre care un exemplar

se Pdstreazd la gantier, iar
c) altul va fi linut i" cat e a"estu la dispozilie pentru consultare de cdtre Inspec{ia de

Stat in Construclil, prr"u- 9i de cdtre alie pirsoane autorizate, inclusiv responsabilul

tehnic atestat.

6.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurlri (ataqamentele) qi alte

documente, p" "-" 
e"n"ir.iu*i .uu Antreprenorul general trebuie s6 le intocmeasca 9i sint

cerute de ,rru*t 
"p..no-fp,oi""t"'t, 'oth 

pu" la dispozdia acestuia de. ctrhe Beneficiar

sau Anfepreno.ut g"ne*t, dupd caz, la cirerea 9i in termenele precizate in anexele

contractelor. Oo",r."niri" i"rp""tirt nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte

scopwi decit cel" rt"uiiit"lt 
"J"ttact 

qi tretuie safie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit

altfel.
6.5. oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie s6 fie corecta 9i completa'

prefurile stabilite vor aciperi toaie obligaliunile din contract qi toate operaJiunile pentru

terminarea li intrqiner-ea' ""."rpr-at""-l 
a lucr6rilor. Dup6 acceptarea ofertei sale,

Antreprenorul g.rr"rui uu pr","itu Beneficiarului, spre aprobare' graficul de eqalonare

,ulo.ica a mijloacelor financiare necesare executarii lucr6rilor, corelate cu graficul de

executare a luCririlor, conform ordinii tehnologice de executare'

6.6. Dac6 Beneficiarur n ".it. 
i" timp util disp-ozilii suplimentare care s6 contin[ instrucliuni

sauaprobdri,ordine,directive,sau-detalii,AntreprenorulgeneralvanotificaBeneficiarul



prin scrisori, de cite ori este posibil, cA acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desf[qurarea lucrdrilor. Notificarea va conline detaliile sau dispoziliile ce se cer qi va

specifica data la care acestea au fost necesare, precum gi intirzierile sau intreruperile ce

survin datorit2i lipsei acestor documente.

6.7. intreaga documentalie necesard pentru executarea lucr6rilor de subantrepriz6 va fi pus6 la
dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fEra p1at6, in dou6 exemplare,

in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de

executare.
6.8. Antreprenorul general va executa gi va intreJine toate lucrdrile, va asigura fo4a de muncd,

materialele, utilajele de construclii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea

lucrdrilor. Acesta iqi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe

qantier gi pentru procedeele de executare utilizate.
6.9. Antreplenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sd oblina

garanlia din partea unei bdnci, pentru o sumi care reprezintd garanlia de bun6 executare a

contractului, in cuantum de 
-.Q-% 

din valoarea contractului atribuit,
6.10. Garanlia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificdrii

Beneficiarului c6tre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal

de receptie finalI.
6.11. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel

tirzi:u la expirarea duratei de bund executare, dac[ acesta nu a inaintat pini [a acea dati
pretenlii asupra ei. Atita timp insl cit pretenJiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,

Beneficiarul poate reline o parte corespunzdtoare din valoarea garantiei, in limitele
prej udiciului cauzat.

6.12. Antreprenorul general garante azd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdlile
stipulate in contract, corespunde reglement6rilor tehnice in vigoare gi nu este afectati de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

6.13. La lucrdrile la care se fac incerc[ri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea lucrdrilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaji. Acestora li se va asigura accesul

la locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se deslbqoard activitAli legate de realizarea
obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozilie desenele 9i documentaJia

de executare pentru examinare qi sd i se dea toate ldmuririle, condilia fiind ca prin aceasta s[
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. InformaJiile secrete, precum 9i

documentaJiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenliale'
6.15. Beneficiarul este autorizat sd emitii dispoziliile pe care le considerd necesare executdrii

lucrdrilor, cu tespectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazd in

, principiu numai Antreprenorului general qi dirigintelui de qantier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie

sE i se comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.16. Dacd Antreprenorul general considerd ci dispoziliile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiecJii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziliile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazl dificultd[i in executare, care genereazl cheltuieli suplimentare,

acestea vor fi suportate de cdtre Beneficiar.
6.17. Trasarea axelor principale, bomelor de referin!5, c6ilor de circulatie qi limitelor terenului

pus la dispozilia Antreprenorului general, precum qi materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

6.18. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este

obligat sd protejeze qi sI pdstreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea

lucr[rilor.
6.19. Ridic6rile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozilia
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Antreprenorului general de cltre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotitritoare'

Antreprenorul g"n"ra "ri, Jligat s6 veiifice documentele primite 9i str ingtiinleze

Beneficiarul cu privire la erorile 9i inexactitAlile constatate sau presupllse'

o.zo.antreprenorul.generalareobliga}ias6stabileascEtoaterelatiilecarereglementeazd-.upo.t.oil."u,,b,-t..p."noriidespecialitategiesteraspun?elgrfaF.deBeneficiafpentru

i.ip."t..u de c6tre .ut*t."p..norii de specialitate a prwederilor qi obligaliunilor legale qi

profesionale.
6.2l.Beneficiarulareobligatiasd.qiprocuretoateautorizatiilegiavizeleprevazutedeactele

normative, precum gi .ig"ru."nt"i. (documentele) care s6-i permiti executarea lucrlrilor in

cavl,.
e.ZZ. 

-i:i 
p*"*sul executirii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:-- 

"f indepartarea de pe gantier a oricdror materiale. care sint calitativ necorespunzdtoare;

bi inlocuireamaterialelornecorespunzatoare calitativ cualtelecorespunz6toare;

c)indepdrtareasaurefacereaoricareilucrdrisaup6(idelucrarenecorespunzatoaredin
Punct de vedere calitativ.

6.23. in caiul neexecutdrii Or 
"aO" 

Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul

poate opri lucrdrile, *guju qi pleti a1li antre*enori-pentru executarea acestor lucrdri, punind

in intirziere in acest sens-Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, s5 compenseze

cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legtrturd cu faptul neexecutarii'

e .zc. 
-'i;-i,|.;t 

in care ir'ti.prr execut6rii lucra,ilor, pe amplasamente se descoperd valori

istorice,artisticesaugtiinlifice,AntreprenorulgeneralesteobligatsSopreascaexecutarea
lucr6rilor in zonu ,esp"ctiui qi sA comr:nice Benefrciarului, organelor de polilie sau organelor

comPetente acest faPt.

6.25. 
-i;|;;;i 

a*fe+iarii lucrlrilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentini ctrile de

acces libere, sA retraga utilajele, ta indtiatt"r. surplusurile de materiale, degeuri 9i lucriri

provizorii de orice r"r, .*J nu sint necesar.e, iar la terminarea lucrSrilor, Antreprenorul
'g"n"J ,u evacua de pe qantier toate utilajele de construcJie, surplusurile de materiale,

degeurile gi lucrdrile provizorii.
6.26. Ar,t ep.eno-l g"r.iJ t 

"Uri. 
sd obtin6, pe propria cheltuiala, toate avizele 9i aprob[rile Ei

- - 
,a piat *.d toatJ taxele necesare legate dJexecutarea lucrdrilor, precum qi pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi aiectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui

Anireprenorului general toite aceste sume in urma confirmirii de cdtre acesta'

7. Forfa de munci

7.1 Antreprenorul general qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitiilile necesare angajdrii

intregii fo4e dehunca pentru ,"uiir*"u lucrdrilor iont.actute in conformitate cu prevederile

. 
legislatiei in vigoare.

8. Materialele Si executarea lucririlor propriu-zise

g.1. Materialele vor fi de calitatea prevAzuta in documenta{ia de executar€, urmind a Ii supuse

periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita'

Ltrep."no-l general va asigura, la cerere, fo4a de muncd, instrumentele, utilajul 9i

materialele necesare pentru examinarea, mdsurarea 9i testarea lucririlor'
g.2. Costul probelor gi incerctrrilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este

prevdzut in documentalie, in caz contrar cheltuielile. vor fi suportate de Beneficiar'

g.3. probele neprevazute' gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor. lucriri sau

materiale p,,se in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dac6 se dovedegte c6

materialele nu sint corespunz6toi calitative sau manopera nu este_ in conformitate cu

fr"uea".ite contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alt6 persoana aut oizatd de acegtia au acces tot timpul la

lucrfi pe qaniier gi in locurile unde ie pregate$te lucrarea, in depozite de materiale



8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdr6 aprobarea responsabilului tehnic

atestat $i, dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general-asigurind posibilitatea acestora s6

examinlze qi sd urmdreascl orice lucrare care urmeazd sd fie ascuns6. Antreprenorul general

,"- **r" responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucr6ri, inclusiv

fi.rndaliiie cladirii, sint gata pentru a fi eiaminate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul

vor participa la examinarea qi mdsurarea lucrdrilor de mai sus'

aritr.p.*o*t general va dezveli orice parte sau pddi de lucrare la dispozilia Beneficiarului

gi va reface a""uite pu.t" sau pddi de lucrare, dacd este 
^cazul. 

Daci se constat5 cI lucririle

au fost de calitate corespunzItoare qi rcalizate conform documentaliei de executare,

dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fl suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de

Antreprenorul general.

Benefrciarul Lebuie s6 pun6 la dispozilia Antreprenorului geneml, in cazul in care nu s-a

convenit altfel, f6rd Plata:
a) suprafelele di teren necesare pentru depozite $i locuri de munc6 pe gantier;

b) ciile de acces rutier qi racordurile de cale feratd;

"i racordurile pentru utittal (apA, gaz, energie, canalizare etc') pind la limita

amplasamentului qantierului.

costurile pentru consumul de utilit6li, precum 9i cel al contoarelor sau al altor aparate de

mAsurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,

costurile se suportA prcpodional de cltre aceqtia.

8.9. Lucrdrile exicutaie de Antreprenorul geneial in afara celor prevdzute in contract sau f5rd

dispozilia Beneficiarului, precum gi cei" ca." nu respecta prevederile contractului, fbrd a

e*ista in acest sens o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului

general. Antreprenorul general tretuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu

Beneficiarul. De asemenla, el rdspunde in fa1a Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a

provocat acestuia. Lucrtrrile respeitive vor fi pldtite Antreprenorului general_numai daci se

dovedesc a fi necesare gi se presupune c6 ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz

vor fi noti ficate imediat.

8.10. Lucrdrile vor incepe dup6 10 zile de la semnarea qi inregistrarea contractului in modul

corespunz6tor gi primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garantie 9i remedieriin perioada de garanfie

9.1. Perioada de garanlie pentru lucrtrrile prevazute la art.2 al prezentului contract-model este

de 

-3- 
ani (conform ofertei ciqtigdtoare).

g.2. perioaaa ae garanlie curge de ia tata recepliei finale qi pind la expirarea termenului

prevAzut la punctul 10.1 din prezenhrl articol.

9.3. Antreprenorul general are obligalia ca in perioada de garanlie sd.inlature toate defectiunile

ce lin de nerespictarea clauzeloi contractuiui, pe cheltuial6 proprie, in urma unei notificdri

transmise de cdtre Beneficiar.
g.4. Dacd defecliunile nu se datoreazd neglijenlei sau lipsurilor Antreprenorului general,

lucririle fiind executate de catre aceita, conform prevederilor contractului, costul

remedierilor va fi evaluat 9i pldtit ca lucriri suplimentare'

10. Rispunderea Pirfilor

10.1. Pddile de contract rispund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum qi pentru cele ale

reprezentantilor lor legaii 9i ale persoanelor fizice 9i juridice pe care le utilizeazi pentru

indeplinirea obligatiilor ce le revin'
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrdrilor de construcJii se produce o daun6 unui te4, p64ile

contractantJ r6spund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea- intre p64i a

cuantumului raspunderii pentru dauna piovocatd se va |ine seama de gradul de vinovltie a



fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel'
Daca prijudiciul catzat tetei persoane este urmare a unei mtrsuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atrmci acesta poartii singur rispunderea, numai dacd

Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

10.3. Antriprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilitlti, a terenurilor

limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum 9i ca urmare a unor

ingrldiri sau limitiri din proprie vind.
10.4. in cazul in care Antrepienorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi,

la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pdrlilor de

constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum gi cu privire la lucrlrile
executate de alli agenli economici, atunci el trebuie si-i comunice obiecliile, in scris,

Beneficiarului, imediat 9i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rimine
rdspunzator pentru informaliile, dispozitiile qi livrdrile sale.

10.5. Antreprenorul general trebuie s[ asigure lucr6rile executate gi dotdrile pe care le are la

dispozitie impotriva degraddrii qi furturilor pini la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El

hebuie si ia mdsuri de proteclie contra degraddrii lucrfii datoritii acJiunilor atmosferice 9i a

apei gi sd indepdrteze zipada qi gheala.

10.6. Dac6 nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau

hotdriri ale autoritAfilor administraJiei publice locale sau ale altor organe locale, legal

constituite, gi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru

Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului'

10.7. DacI motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pdrfile

contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenlii privind despdgubirea pentru daunele

intervenite gi care pot fi dovedite.
10.8. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract, Antreprenorul suportd

o penalitate in valoare de -)--% din suma totald a contractului.
10.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poart6 rdspundere materiald in

valoare de 0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de L %

din suma totale a prezentului contract. in cazul in care intirzierea dephqe$te 30 zile, se

considerl ca fiind refuz de a executa lucrfile prevdzute in prezentul Contract qi

Antreprenorul i se va retine garanJia de bunl executare a contractului, in cazul in care ea a

fost constituitA in conformitate cu prevederile punctului 7'9.

10.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarti rdspundere materialE in valoare de [!-%
din suma lucrfilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5_% din suma totali
a prezentului contract.

10.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii

plAtibile conform prevederilor legale, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu

. adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepJia unui

accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenlilor sau a angajalilor

acestora.

11. Solufionarea litigiilor

1 1.1. in cazul litigiilor privind calitatea qi proprietdtile materialelor de construcJie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construcJie folosite, fiecare parte

poate, dupi o inqtiinlare prealabild a celeilalte pd(i, si cear6 efectuarea unor cercetiri de

citre o institulie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a

cdrei culpi a fost doveditS.

12. Rezilierea contractului



12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-qi indeplineqte o obligalie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situalia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazd o platd scadenti mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevazute gi datorit6 unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaliunilor
cOntractrIale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacA:
a) Antreprenorul general a lost declarat falit, intrA in lichidare in vederea fuziondrii sau

are o ipoteci pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractull
c) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fbrd sd aibd un motiv justificat sau nu reia

lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de Ia primirea dispoziliei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe gantier sau
nu a relEcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la pr.rnctele 13.1. qi 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pdrlii contractante cu cel pulin l5 zile Iucrdtoare
anterior dAIii solicitate de reziliere.

lll Beneficiarul. in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie care va
efectua receplia cantitativd gi calitativa a lucririlor executate.

12.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul n.raterialelor. utilajelor gi Iucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeazi sI le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garanliei de bund executare se va el'ectua numai dupd expirarea perioadei de garanlie
(dupi e1-ectuarea recepliei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul arlicol dupa rezilierea contractului.

12.7. DupI rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

13. Dispozifii finale

13.1. Urmdtoarele documente (anexe la prezerltul contract) vor fi citite gi vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

a. prezentul form'ular de contract completat gi semnat;
b. oferta, formulzrrul de ofertI qi anexa la formularul de oferti;
c. listele cu cantitali de lucrdri qi utilaje. devizele-oferti qi listele cu consumurile de resurse

anexate.
13.2. Documentele contractului vor fi intocn.rite in limba de stat , iar in caz de necesitate. in alta

limbn de circulalie ir.rternalionald.
13,3. ln cazurile in care apar ambiguitili sau discrepanle in clauzele prezentului contract, acestea

vor tl clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

11.4. In documentele contractului nu se pot lace modificdri fEr6 acordul ambelor pd4i.
13.5. Prezentul contract se consideri incheiat Ia data semndrii gi intrd in vigoare dupd

inregistrarea lui de cdtre Agenlia Achizilii Publice qi, dupd caz, de cdtre Trezoreria de Stat
sau de cAtre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanlelor. fiind valabil pini la 3l
decembrie 2018.

13.6. Prezentul Contracl reprezinld acordul de voinla al ambelor pa4i $i este semnat astdzi.
"06"iulie 201E.

13.7 . Pentru confirmarea celor menlionate mai sus, Pd4ile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislalia Republicii Moldova, Ia data gi anul indicate mai sus.



14. Rechizitele juridice, pogtale 9i de plIJi ate pirfilor

.. BENEFICIAR":
Adt"tu' 

-*.Bal1i, str.Independenlei,l

Tel./Fax: 023125083

'"";H:;,1 MF Trezoreria Teritorialr de Stat

Adresa
BIncii:

- 
Cod 2266)2TREZMD2x

tJancar:

,ff,,il rrrlrRPDAA2 z 25mA14138AC

cod fiscal: 
100960 1oooo61

.. ANTREPRENOR'':
Adtttu' **.Billi,str. Suceava,l8/7

Tel./Fax: 0231 6 65 11, 28511

'"Til:;l EuroCreditBank SA fiI. Balti

Adresa
BSncii:

- 
Cod ECBMMD2X757

tsancar:
Cont MD57EC0000000222457 57296

IBAN:
Codfiscal: 1004602004463

TVA -1200185

.. BENEFICIAR":

$ef Seclie

Contabil

l6.Semniturile pir{ilor

7v.c*uut*
T.Macovei

q


