
CONTRACT DE ANTREPRIZA NT. 82
privind achiziliaprin Cererea Ofertelor de preluri

"10" 07 2018

s,tr.Decebal. 13 mun.Bilti>>

Durata de executare a lucrdrilor contractate
primirea ordinului de incepere a executirii si

lnun.Bdlti
(municipiu, orag, jude!)

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de cererea oferteror de preluri nr.!g/022!]1, dindata 21.06.2018, intre_gsgltle..lgglluril a primariei mu.,. Betti, cu sediul in
(denumirea autoritalii contractantej-

l. Pir(ilecontractante

mun. BIIti. Renublica Moldova, MD_3100

lli;# ^ telefon: 0?31 6328s, flax: 0231 6355e
e- ra il, q g l_t u * b a t t i a, gm a i l. c o m i i nre gi s r rar I 

" 
c...r, i r r"ffi , "l l r";."ffi.)u v t .zuuy. reprezentat prin Sef Sectie dna V.Caraulan

(numele, prenumele si tunctii conailati.ri,[_....---
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, qi jRL ;it-;u.o,o",

1oenu, ir.u of,iEiiiffi i6ii, it-'
cu sediul in mun. Bitti

(localitatea)
str. !I9&r-ce!-1U4reJ_70 , telefon: 0z3t 24s6s fax: 0231 29160i;Tfil;W i,..ei,i.* ffi. nrnffi I l::'lt t'll':,il i;;;,il;;ii ;-;;; ffi *,
#_}n''992012, pina.ta t o. t o-:ozzrlu..",u l. L".i." i. 'ii.l,i,i..;pentru genrrile d. u.tiritut.
reconstructii-
reprezentat prin . director V,S.Tonciuc in calitate(nurre le 9 i fun.lia 

"ondriltor-u 
Ir[

de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectulcontractului

cod cPV: 45453000-7 in conformitate cu prevederire proiecturui tehnic, cu detaliile deexecutare, precum gi a normativelor, standardelor qi preicripliilor tehnicein ,inou.". 
---

lucrdrile << &pglAti4 lapitali a acoperisului deasupra

3. Perioada de executare

este de 2.5 luni de la semnarea contractului,
asiguririi lucrului ritmic de c6tre beneficiar _

ACHIZITII PUBLICE

(localitatea)

Antreprenorul se obligd sd execute



--_..---------,

).2.
ordonatorul de credite.

Perioada. de executare poate fi prelungiti dacd constringerea activiterii se datoreazaurmdtoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate.de federalia sindicateror de ramurd la niver najional girecunoscute ca regale prinjustilie ale personarului Antreprenorului general sau caurmare a unor evenimente similare desfEgurate la un operator economic care este un. fumizor al Antreprenorului general;
c) datorite fo4ei majore sau altii situaiii extreme neimputabile qi imprevizib e pentruAntreprenorul general;
d) influen{ei factorilor climatici, care impiedici respectarea in executare a normelor 5ireglementdrilor tehnice in vigoare a pievederilor'caieteror de sarcini; 

---'--'-'-' i

"] calamitdlilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
, cglPr- dispoziliei scrise a Beneficiarurui, i**r.i"-, general va sista executarealucrdrilor sau a unor p[4i ale acestora pe o duratd gi in modur in care Beneficiarul considerinecesar' Pe timpul suspenddrii, Antrepienorul general va frote.la gi conserva lucr,rile in modcorespunzator, a$a cum va dispune Beneficiarul. cheltuielile .rpri..ri.r" g"ra[t. rr'r.."sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul g;r;i;;;l;;ldtite de Beneficiar.La terminarea lucrdrilor, Antreprenorur geieral va notifria Beneficiu*L .a ,int indeplinitecondiliile de recepJie, soricitind ionro.-.-u .o.niri.i.l, i-a acestei notificdri, Beneficiarulva convoca comisia de receplie.
In baza documentelor de confirmare a execut[rii gi a constatdrilor efectuate pe teren,Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conai6 e feiir; anunrarea comisiei de receplie. incazul in care se constata ci.sint ripsuri ri a.n.i.rr. *.r,.u ,o, fi aduse la cunogtinlaAntreprenorului general, stabilindu-se termenele 

"".irr."'p.nt.u finalizare sau remediere.Dupa constatarea lichid[rii tuturor_ lipsurilo. 9r aln.i.n1"ror, la o nou6 solicitare aAntreprenorului general, Beneficiarul va convoca 
""-iri" ai ,"c"p1;". 

-co.i.i" 
J" ."."pri"va constata rcarizarea lucrdrilor in conformitate cu documenialiu a. 

"*a"utu..,'",reglementdrile in vigoare gi cu prevederile din contract. in funclie de constatdrile fhcuteBeneficiarul va aproba sau va respinge ,.."plir. i;ili; poate fi f,cuti $i pentru pa4i deconstruclie distincte fizic Ai funclional. ' '

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4. Valoarea Iucririlor 9i modalitifile de plati
Valoarea lucririlor de construcliei-mo_ntaj ce reprezint[ obiectul prezentului contract este de430-000.00 lei (inclusiv TVA) (natiu sute treizeci mii rei,00 bani)Achitarile vorfi efectuate in limitele ulo.ffi
Plara facturii finale se va face imediat arpa u.?if,.ar.u 

",

:finitive rle aatt.- Erahari^;-- r\^^x ,-^-,!.c ,n acceptarea situatiei de platddefinitive de carre Beneficiar. Daca verificarea ,. ;r;i;;;;,.;i"r;i:i,;'H:[1.:.rli.,,;
;ffi',*:Hf 

unor eventuale litigii, contraval"*.i r"..aiiil, .".. ; ;i;, ir"ii"ei, ," n

contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receplie finard nu va fi
:eTnat qe. comisia de receplie, care confirma .a tu..a.it. au fost executate conformcontractului.

Receplia finald va fi efectuatd conform prevederiror legare. plata urtimelor sume datoratede Beneficiar Antreprenorului gene.ul pent.u tu..aril. 
-.?.rtute 

nu va fi condilionatd desemnarea procesului-verbal de recepJie finali.

5, Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazd sd fie fEcute modifrcdri la varoarea contracturui privindmajorarea sau reducerea acesteia, parlile se uor aonib.n1u prevederilor actelor normative cuincidenla in donreniur achiziliiror prbii.e.e r"er";;;i";;a'.odariralire de ajusrare a varorii

4.3.

4.4.

4.5.

5. l.



6.1.

contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general 9i subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in

termenile stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor qi graficul de executare 9i de

o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare 9i prezentului contract.

in cazul in iare pd4ile din lucrarea ce se contracteazA se executa in subantreprizd,

Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de

specialitate qi lucrdrile pe care acegtia le vor executa.'pe 
parcuriul executrrii lucr6rilor, Antreprenorul general este obligat s[ comunice, la

cererea Beneficiarului, datele de recunoaqtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca fEcind obiectul unei

subcontractlri.

6.2.

6.3.

7. Drepturite gi obligafiunite antreprenorului general qi ale beneficiarului

7.1. intreaga documentalie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de cdtre

Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in

contract, prin graficul general de realizarc a lucrlrilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligalia sA execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,

pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sA respecte proiectul, documentalia de

executare gi prevederile actelor normative in vigoare in construclii. De asemenea, are

obligalia de a conduce executarea lucrdrii contractate gi de a veghea asupra menlinerii ordinii

7.3.

la locul unde se desfdgoard activitatea.
Documentalia pusd la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazd astfel:

a) un exemplar integral al documentaliei se prevede pentru completarea cA4ii tehnice;

b) doul exemplare rdmin la dispozi{ia Antreprenorului general dintre care un exemplar

se pastreaza la gantier, iar
c) altul va fi tinut de cdtre acesta la dispozilie pentru consultare de cdtre Inspeclia de

Stat in Constructii, precum gi de cltre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul

tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de misurdri (ataqamentele) 9i alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd 9i sint

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cAtre Beneficiar

sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea gi in termenele precizate in anexele

contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte

scopuri decit cele stabilite in contract gi trebuie sI fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie s[ fie corectd qi completS.

Prelurile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract gi toate operaliunile pentru

terminarea gi intretinerea corespunzatoare a lucririlor. Dupd acceptarea ofertei sale,

Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eqalonare

valoric[ a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de

executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. DacX Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sa conlina instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cA acestea pot sA provoace intirzieri sau intreruperi in
desfEgurarea lucrlrilor. 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 datoritd lipsei acestor documente.
7.7. intreaga documentalie necesard pentru executarea lucr[rilor de subantreprizd va fi pusd la

dispozilia subantreprenorilor de cltre Antreprenorul general, {Eri platd, in douS exemplare,



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

7.8. Antreprenorul general va executa gi va intreline toate lucrdrile, va asigura fo4a de muncA,
materialele, utilajele de construclii qi obiectele cu caracter provizorilu pentru executarea
lucrdrilor' Acesta i$i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate pe
gantier gi pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garantie bancard agreati de Beneficiar este -_ in cuantum de - % din valoarea
contractului atribuit, conform pct.7.10 a prezentului cont.iit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sa oblina
garanlia din partea unei bdnci, pentru o sumd care reprezinta garanlia deluna executare a
contractului, in cuantum de _!--% din valoarea contractului atribuit.

7.11. Garanlia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notific6rii
Beneficiarului cltre agentul bancar. Notifica."a s" ,a face dupd i.rnnur.u procesului-verbal
de receplie finald.

7.12. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garanlia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pini la acea datf,
pretenlii asupra ei. Atita timp insa cit pretenliile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzetoare din valoarea garanliei, in limitele
prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garanteazd cd, la data recepliei, Iucrarea executate are calitalile
stipulate in contract, corespunde reglementlrilor tehnice in vigoare gi nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea di utilizare, conform condiliilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucrhrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea des{Egurarea lucraritoi in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munc6, in ateliere, depozite 9i oriunde se desfigoard activitali legate je rcalizarea
obliga{iilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie desenelE gi documenta}ia
de executare pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle,-condilia fiind caprin aceas16 sanu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaliile secreti, precum gi
documentaliile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenliale

7.16. Beneficiarul este autorizat s[ emitA dispoziJiile p" ca." le considira necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general gi dirigintelui de gantier, cu exceplia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuiesi i se comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija

_ _ - executarea lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din parlea Antreprenorului general.
7.17. . Dacd Antreprenorul general considerd ca dispoiiliile Benefrciarului sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obieclii, dar acestea;u il absolvd de a executa dispo"ziliile primite,
in afara cazului in care ele .:gntrlvil prevederilor legale. Dac6 prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeaza dificultdfi in executare, care genereizd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cltre Beneficiar.

7'18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinJd, ciilor de circulalie gi limitelor terenului
pus la dispozilia Antreprenorului general, precum gi materializaiea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligaliuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze gi s[ pf,streze toate reperele, bomele sau alte obiecte folositf la trasarea
lucrdrilor.

7.20. Ridicdrile de teren, tras[rile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar peniru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obrigat si verifice documentele primite gi sd ingtiinleze

_ - . Beneficiarul cu privire la erorile $i inexactitelile constatate sau presupuse.
7'21. Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relaliile care reglementeaza



raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzator fald de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligatiunilor legale gi
profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligalia s6-9i procure toate artorizatiile gi avizele prev6zute de actele
normative, precum gi regulamentele (documentele) care s6-i permitd executarea lucrdrilor in
cauzd,,

7 .23. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul s6 dispund in scris:
a) indepdrtarea de pe gantier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzAtoare;
b) inlocuireamaterialelornecorespunzatoarecalitativ cualtelecorespunzdtoare;
c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pdr[i de lucrare necorespunzdtoare din

^ punct de vedere calitativ.
7.24. In cazul neexecutirii de c6tre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 7.23., Beneficiarul

poate opri lucrdrile, angaja gi plati alli antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legdturd cu faptul neexecutAiii.

7.25. In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau gtiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executarea
lucririlor in zona respectivd 9i sd comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor
competente acest fapt.

'7.26. In timpul desf6gurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obligalia sd menlind cdile de
acces libere, sA retrage utilajele, sd indeplrteze surplusurile de materiale, deqeuri qi lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe $antier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale,
degeurile gi lucrdrile provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie sa oblinA, pe propria cheltuialA, toate avizele gi aprob6rile qi
sA plateascA toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum gi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirm[rii de cdtre acesta.

8. Forfa de muncS

8.1 Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitAlile necesare angajdrii
intregii fo4e de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislaliei in vigoare.

9. Materialele gi executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevdzuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, fo4a de muncd, instrumentele, utilajul gi
materialele necesare pentru examinarea, mAsurarea gi testarea lucririlor.

costul probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dac6 acesta este
prevazut in documentalie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute $i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedegte ci
materialele nu sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de ace$tia au acces tot timpul la
lucriri pe $antier $i in locurile unde se pregate$te lucrarea, in depozite de maGriale
prefabricate etc.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fEr6 aprobarea responsabilului tehnic
atestat $i, dupE caz, a proiectantului, Antreprenorul general aiigurind positilitatea acestora sa
examineze si sa urmdreasca orice lucrare care urmeazd s6 fie ascunsd. Antreprenorul general

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.



va anunla responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundaliile c16dirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul
vor participa la examinarea gi mdsurarea lucr6rilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau p6(i de lucrare la dispozilia Beneficiarului
gi va reface aceastA parte sau pA4i de lucrare, daca este cazul. Dacf, se constata cd lucrdrile
au fost de calitate corespunzatoare gi realizate conform documentaliei de executare,
dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie str pund la dispozilia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel. f6rd platl:
a) suprafelele de teren necesare pentru depozite qi locuri de muncd pe gantier;
b) c6ile de acces rutier gi racordurile de cale feratd;
c) racordurile pentru utilitdli (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului qantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitdli, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de

mAsurat se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd propo(ional de citre aceqtia.

9.9, Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fErd
dispozitia Beneficiarului, precum qi cele care nu respecte prevederile contractului, l6rd a
exista in acest sens o dispozilie expres[ a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in lala Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plStite Antreprenorului general numai daci se

dovedesc a fi necesare qi se presupune cd ele corespund voinlei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzAtor gi primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garan{ie gi remedieri in perioada de garanfie

10.1. Perioada de garanJie pentru lucrdrile prev[zute la art.2 al prezentului contract-model este
de _3_ ani (conform ofertei cigtigdtoare).

10.2. Perioada de garanlie curge de la data recepliei finale 9i pind la expirarea termenului
prevhzut [a punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligaJia ca in perioada de garanlie sd inldture toate defecliunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificdri
transmise de cdtre Beneficiar.

10.4. Dacd defecliunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrdrile fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat 9i pl[tit ca lucr[ri suplimentare.

11. Rispunderea pirfilor

11.1. Pd4ile de contract rdspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum qi pentru cele ale
reprezentanlilor lor legali gi ale persoanelor fizice 9i juridice pe care le utilizeaz6 pentru
indeplinirea obligaliilor ce le revin.

11.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de construclii se produce o dauni unui te4, pa4ile
contractante rlspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre p54i a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovSjie a
Iiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Dac6 prejudiciul cauzat terlei persoane este urmare a unei m6suri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatS, atunci acesta poarta singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.



11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilitali, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de plmint, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urnare a unor
ingr[diri sau limitdri din proprie vind.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pd4ilor de
construclie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum gi cu privire la lucrdrile
executate de alli agenli economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiecliile, in scris,
Beneficiarului, imediat gi pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rdmine
raspunzdtor pentru informaliile, dispoziliile gi liwdrile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrhrile executate gi dotdrile pe care le are la
dispozilie impotriva degraddrii gi furturilor pind la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El
trebuie si ia mdsuri de proteclie contra degrad[rii lucrdrii datoritl acliunilor atmosferice gi a
apei gi sE indepdfieze zlpada $i gheala.

11.6. Dacf, nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hot[riri ale autoritdlilor administraliei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, qi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacl pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi desplgubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pd(ile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenlii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite gi care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract, Antreprenorul suportd
o penalitate in valoare de J5-% din suma totald a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd rdspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totalA a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depdqeqte 30 ,i1", ,.
considerd ca fiind refuz de a executa lucririle prevAzute in prezentul Contract gi
Antreprenorul i se va rejine garanJia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiali in valoare de 0.1_70
din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totald
a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensaJii
pldtibile conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urnare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenlilor sau a angajalilor
acestora.

12. Solu(ionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea $i proprietelile materialelor de construclie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite, fiecare parte
poate, dupl o inqtiinlare prealabild a celeilalte pd(i, sA ceard efectuarea unor cercet6ri de
cdtre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporta de partea a
cdrei culpd a fost dovedit5.

13. Rezilierea contractului



13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd :

a) Beneficiarul nu-$i indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazd o platA scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevazute gi datoritA unor

conjuncturi economice ii este imposibil s[ continue indeplinirea obliga]iunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacd:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intr5 in lichidare in vederea fuzionarii sau

are o ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fdrd sd aibd un motivjustificat sau nu reia

lucr5rile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de
reincepere a lucr6rilor;

d) Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzAtoare de pe gantier sau
nu a refEcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menlionate la punctele 13.1. gi 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pirfii contractante cu ce1 pulin 15 zile lucrdtoare
anterior d6trii solicitate de reziliere.

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

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
trmeazd sd le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe
care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziiiat contractul.

13.6. Plata garanliei de bund executare se va efectua numai dupl expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea recepliei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupd rezilierea contractului.

13.'1. Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozi{ii finale

14.1. Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite gi vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat $i semnat;
b. oferta, formularul de ofertd gi anexa la formularul de ofertd;
c. listele cu candtali de lucrdri gi utilaje, devizele-ofertd gi listele cu consumurile de resurse

anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta

limbd de circulalie intemational6.
14.3. In cazr''rile in care apar ambiguiteli sau discrepanle in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucliuni in aceit sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificdri fEr[ acordul ambelor pd4i.
14.5. Prezentul contract se considerf, incheiat la data semndrii 9i intr6 in vigoare dupa

inregistrarea lui de cdtre Agenlia Achizilii Publice qi, dupd caz , de cdtre Trezoriria de Stat
sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanlelor, fiind valabil pind la 3l
decembrie 20I8.

14.6. . Prezentul Contract reprezinti acordul de voin|a al ambelor pd4i gi este semnat ast6zi, ,,10,
iulie 2018.

14,7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, pe4ile au semnat prezentul contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data $i anul indicate mai sus.



15. Rechizitele juridice, po$tale 9i de pli{i ale pirfilor
..BENEFICIAR":

Adresa:
mun.Bdlli, str.lndependen{ei, 1

Tel./Fax: O23l251g3

"Til]::,1 MF Trezoreria Teritoriali de Stat

Adresa
Bdncii:

"ufod 
rRuzunzx

,ul"Jl ,, rRIDAA3I112oAo AB
Cod fiscal:

r 009601 00006 I

.. ANTREPRENOR'':
Adresa: mun.Belli,str $tefan cel

Tel./Fax:

Denumirea
Bincii:
Adresa
Bincii:

Cod
Bancar:

Cont
IBAN:

Cod fiscal:

I 6.SemnIturile pirfilor

..ANTREPRENOR'':

SRL "Stromacom"

Director

Mare,l 70

0231 2 4s 65

BC Victoriabank SA fil.1 Belli

VICBMD2XT4O

MD65Y t22240000 I I 00425 MDL

1003602001s80,
TVA -

"BENEFICIAR": /.

/;;";;' dtr4"carau,an
//)

\//fi{- r.Macovei

V.S.Tonciuc
* i III flllN & 

=

ffi"$-,I;,u\
iie" ^*s*S'ii


