OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
În atenţia membrilor Comisiei de Evaluare

Subscrisa
…………………………………,
cu
sediul
în
………………………………….. nr. ………, bl. …….., sc. ……., ap. ……, CUI
……………………….., ca urmare a invitaţiei nr. ………………… din data de
…………………………….., publicată pe site-ul www.minac.ro la sectiunea Anunturi in
catalogul SEAP în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de
…………………….., prin prezenta vă transmitem oferta noastră, precum şi următoarele
documente:
coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta în original
documentele care însoţesc oferta.

În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate
cerinţele, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.
Cu deosebit respect,

Data completării ..............................

Operator economic

DECLARAŢIE
privind situaţia personală a operatorului economic
Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAŢIE
Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al .........................
(denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ
susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals
în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006,
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al .............
(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ
susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect
....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la
data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea autorităţii
contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de
achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu
în situaţia prevăzută la art. 181 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006 respectiv:
a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorulsindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt
stabilit pana la data solicitată;
c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs
prejudicii beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională.
e) Nu prezint informaţii false si ma angajez sa prezint informaţiile solicitate de
către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare
şi selecţie
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al .............
(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ

susţinător al candidatului/ofertantului, la procedura de .............................(se
menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca
obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV
.........................,
la
data
de
................
(zi/luna/an),
organizată
de
........................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub
sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice,că nu mă aflu în situaţia prevăzută la
art. 69ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,
aprobată prin Legea nr. 337/2006 respectiv:
Nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de
conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii
comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea
sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

OPERATOR ECONOMIC (OFERTANT)
______________________________
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Cont nr. ____________________________ deschis la Trezoreria ____________
6. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________/(numarul, data si locul de
inmatriculare/inregistrare).
7. Obiectul de activitate, pe domenii: _______/(in conformitate cu prevederile din
statutul propriu).
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _________/(adrese complete,
telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare).
9. Principala piata a afacerilor:

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
...........................................................
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei
de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul
verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta,
orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
..................................
(semnătură autorizată)

Nr
crt

Obiect Codul Denumirea/nume
Calitatea
Preţ
Procent Perioadă
si
CPV
beneficiar
prestatorului*) contract îndeplinit derulare
numar
/client
de
contract**)
contract
Adresa
prestator
(%)

1
2
3
Operator economic
(semnătură autorizată)
________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

PERSONAL DE SPECIALITATE
OPERATOR ECONOMIC
Denumire
LISTA
CU PERSONAL MUNCITOR utilizat la executia lucrărilor
Subsemnatul ________________________, reprezentant legal al ....................................
(denumire
operator
economic)
declar
pe
propria
răspundere
că
pentru
lucrarea”
_______________________________________________________” voi folosi următorul personal:
Nr.
crt.
0

Specialitate

Numele şi prenumele

1

2

Angajat
Permanent temporar
3
4

1.

2.

3.

4.

5

Atasez prezentei documentele justificative conform solicitarilor din documentatia de atribuire
Data completării:

Operator economic,
………… ……………………….
(semnătura autorizată )

Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA.

Subsemnatul ........................... (denumirea ofertantului) declar pe propria raspundere ca ma angajez sa
execut lucrarile , pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la
conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii si am inclus costul pentru indeplinirea acestor
obligatii.

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]
________________

Ofertant,……....………………………..
(semnatura autorizata)

OPERATOR ECONOMIC
……………………………

FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI

.........................................
(denumire/oferte ofertant)
OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1.
Examinând
documentaţia
de
atribuire,
subsemnaţii,
reprezentanţi
ai
ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm
...................................................................
(denumirea
lucrării)
pentru
suma
de
................................................................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) platibilă
după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de ........................................................ (suma
în litere şi în cifre, precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam lucrarile în
termen de ______zile de la predarea amplasamentului....................................................... (perioada în
litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi
cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):
|| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat
în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|xnu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă
primită.

Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
NOTA- SE VA ATASA LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI CONFORM CELEI
ATASATE PREZENTEI

Contract de lucrari
Nr. ______________ data _______________2017
1. Partile contractante
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, si le nr.337/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, a HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat
prezentul contract de lucrari avand ca obiect “
între,
MUZEUL DE ISTORIE NATIONALA SI ARHEOLOGIE CONSTANTA, cu sediul in CONSTANTA,
P-ta OVIDIU, nr.12, telefon/ fax 0241/618763, cod fisca 4301030, avand contul nr
RO60TREZ24G670303200130X
deschis la Trezoreria CONSTANTA, reprezentata prin
Director – TRAIAN CLIANTE, in calitate de achizitor,pe de o parte
şi
S.C ______________________ SA/S.R.L, cu sediul în __________, str. _______________, nr.
_____, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J___/____/_____, cod fiscal ______, având contul nr.
_________________________ deschis la Trezoreria municipiului CONSTANTA, reprezentată prin
___________________ în calitate de executant, pe de altă parte.
2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti;
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
g. utilizator- persoana fizica sau juridica care utilizeaza lucrarile cuprinse in prezentul contract.
h. garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja
autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe
întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică.
i. garanţia de bună execuţie: suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării
autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
j.garanţia acordată lucrărilor : perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi
data recepţiei finale
k. perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării
defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări în
intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, la expirarea
perioadei de garanţie acordată lucărilor.
3. Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul
feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
3.3. - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. - Executantul se obligă să execute, reparatii curente- realizarea si inlocuirea usilor si ferestrelor
din profil rectangular si respectiv lemn, cu usi PVC si ferestre din tamplarie Aluminiu cu geam
termopan(exterior Low-Emision/interior securizat ), elementele de inchidere aferente, la
Complexul Muzeal Adamclisi (cladire muzeu).
in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2.- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia si finalizarea
lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
Clauze obligatorii
5. Preţul contractului
5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform
graficului de plati, este de ___________ lei fara TVA. Plata taxei pe valoare adaugata se va face la cota
TVA prevazuta de legislatia in vigoare la data facturarii.
6. Durata contractului
6.1. - Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la
încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de
bună execuţie.
6.2.- Termenul de executie al lucrarilor este de 45 ZILE incepand de la data intrarii in vigoare a
contractului, conform art.7.1. din prezentul contract.
7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie si predarea
amplasamentului de catre achizitor.
8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;antemasuratoare
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) garanţia de bună execuţie.
9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1. - Executantul se obligă să execute, reparatii curente- realizarea si inlocuirea usilor si ferestrelor
din profil rectangular si respectiv lemn, cu usi PVC si ferestre din tamplarie Aluminiu cu geam
termopan(exterior Low-Emision/interior securizat ), elementele de inchidere aferente, la
Complexul Muzeal Adamclisi (cladire muzeu).
, conform termenelor prevazute la clauza 6.1. si 6.2 din contract.
9.2. - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract.
9.3. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre
aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.
9.4. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite
de el. Executantul are însa obligaţia de a notifica în termen de maxim 2 ore achizitorului despre toate
erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in Documentaţia tehnică de execuţie, pe
durata îndeplinirii contractului.
9.5. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă,
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca
obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care
acestea contravin prevederilor legale.
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi
în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
9.6. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor,
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane
necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea
constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor
incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul
are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrărilor.
9.7. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât
acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui
pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie,
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de
către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului
şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
9.8. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a
lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.
9.9. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care
deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură
cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.10. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil caile publice ce comunică cu sau sunt pe
traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al
oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va
limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie
limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale incaperilor
respective.
(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu
sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau
altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau
care se află pe traseul şantierului.
9.11. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai
acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii
obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
9.12. - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite
într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării precum si dupa împlinirea acestui termen, pe toată durata
de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de
proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei, conform art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
9.13. - Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau
încorporate în acestea; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care
o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
9.14. - La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt
îndeplinite condiţiile de recepţie a lucrarilor solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
Achizitorul are la dispozitie 5 zile pentru organizarea receptiei la terminarea lucrarilor, acestea curgand
de la data inregistrarii notificarii la M.I.N.A. CONSTANTA.
La sfârşitul execuţiei lucrării se vor prezenta achizitorului :
a) Factura fiscală;
b) Situaţii de lucrări;
c) Procese verbale de recepţie;
d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;
e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import.
f)
Buletine de verificări, măsurători, încercări – inclusiv pentru materialele importate;

9.15. - Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea
accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă
autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
9.16. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.
9.17. - Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor
şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi şi cei aparţinând
societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006
aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării
contractului.
9.18. - În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea
desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform
prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Oradea.
9.18. - Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile
sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.
9.20. - Achizitorul va înregistra numai cu evenimentele produse propriilor angajaţi.
9.21. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune –interese, compensaţii plătibile prin lege,
în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant sau subcontractant, cu excepţia accidentelor sau rejudiciilor rezultate din vina achizitorului
sau a angajaţilor acestuia.
9.22. -(1) Graficul de executie reprezinta parte integranta din contractul incheiat si are caracter obligatoriu
pe toata perioada de derulare a contractului.
9.23. -(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.
(2)-Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.
(3)-Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului,
si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul, pe cheltuiala acestuia.
9.24. - In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de
catre achizitor/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea achizitorului de catre executant
pe cheltuiala acestuia impreuna cu lucrarile necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
10. Obligatiile achizitorului
10.1. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului amplasamentul lucrarii liber de orice
sarcina.
10.2. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile sale.
Achizitorul va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de
eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata
la achizitor.
10.3. -(1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit
altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului
şantierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de
măsurat se suportă de către executant.

10.4. - Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin
acceptarea situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si
calitativ proiectului tehnic. Termenul de verificare este de maxim 5 zile lucratoare de la primirea
situatiilor de lucrari de la executant. In acelasi termen achizitorul va solicita, daca este cazul lista integrala
a documentelor care trebuie completate in vederea verificarii situatiei de lucrari.
Termenul de acceptare/respingere este de 3 zile de la completarea documentelor solicitate.
10.5. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art. 18 din contract.
10.6. – Achizitorul are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si
receptia finala la expirarea termenului de garantie a lucrarilor .
11.Protectia patrimoniului cultural national
11.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind
proprietatea absolută a achizitorului.
11.2. - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare
alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 11.1, iar imediat după
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de
dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor
stabili:
a)orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.
11.3. - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor
prevăzute la clauza 11.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor
Istorice.
Clauze specifice
12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. –Garanția de bună execuție se constituie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi
parțiale.
Contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția autorității contractante,la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.
Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze
contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la
concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința
contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.
Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât
de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului,
cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este
constituită garanția de bună execuție.
Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea contractantului.
12.2. - Achizitorul se obligă să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
12.3. - Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel:



70% din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie in termen de 14 zile de la data incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acesta data pretentii
asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
 30% din valoarea garantiei aferenta lucrarilor de executie la expirarea perioadei de garantie a
lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala, in termen de 14 zile de la
incheierea acestuia.
12.4. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului
creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au
fost respectate.
12.5. – Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.
13. Inceperea si executia lucrarilor
13.1. – 1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
procesului verbal de predare a amplasamentului, din partea achizitorului, termen ce nu va depasi 3 zile
calendaristice.
13.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform comenzilor in scris emise de catre achizitor, comenzi
in care se va mentiona amplasamentul lucrarilor, cantitati in masura in care este posibil si termenele
propuse de finalizare.
13.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu proiectul tehnic. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte,
identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu
executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau
juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca,
in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
13.4. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de atribuire,verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de receptie a lucrarilor sunt
descrise in proiectul tehnic anexa la contract;
(2) Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă
calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi
echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele
europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.
(3) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.
(4) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare
calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.
13.5. - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea
contractului de catre acesta
Indreptatesc executantul de a solicita in scris prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
(2) eventualele cheltuieli suplimentare, care se vor adauga la pretul contractului.

14. Penalitati, daune –interese
14.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati,
o suma echivalenta cu o cota procentuala de 1% pe zi intarziere din pretul contractului fara TVA, pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
14.2.- Achizitorul aplica penalitati executantului si in cazul in care acesta depaseste termenul stabilit
pentru finalizarea lucrarii respective cu mai mult de 5 zile sau depaseste cele 3 zile stabilite pentru
inceperea lucrarilor, cu exceptia situatiilor mentionate la art.13.1.
14.3. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
prevazute la clauza 18.1., atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o
cota procentuala de 0,1% pe zi intarziere din plata neefectuata, precum si in cazul nerespectarii de catre
achizitor a prevederilor art. 12.3, privind restituirea garantiei de buna executie a contractului.
15.Rezilierea contractului
15.1. – Neexecutare de catre una din parti a obligatiilor contractuale asumate, da dreptul partii lezate de
a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune interese.
15.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta contractul unilateral, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fara nici o compensatie, daca executantul da faliment, sau daca asocierea inceteaza cu
conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire
pentru achizitor. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract executata pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
15.3. –Partile au convenit de comun acord ca prezentul contract sa inceteze de plin drept, in temeiul unui
pact comisoriu de gradul IV, fara punerea in intarziere a executantului, sau fara alta formalitate si fara
interventia instantelor judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) Daca executantului ii sunt retrase sau nu obtine autorizatiile, avizele sau orice alte documente
necesare executarii obligatiilor contractuale, prevazute in oferta;
b) Cumularea de catre executant a penalitatilor pana la o suma echivalenta ½ din suma reprezentand
garantia de buna executie totala a prezentului contract;
c) Cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
d) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre
cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract.
15.4. - (a) In cazul in care termenele intermediare de executie asumate in grafic nu sunt respectate,
contractul va fi considerat reziliat de drept dupa expirarea perioadei de maxim 10% din durata totala de
executie, fara necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de
judecată. Executantul este considerat de drept pus in intarziere, fara alta notificare. Prezenta clauza nu
va produce efecte in caz de forta majora.
(b)În termen de 3 zile lucratoare după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica cantitatea
lucrarilor executate prestate, de la data intermediara stabilita in graficul de executie pana la momentul
rezilierii, acestea intrand in mod gratuit in proprietatea privata a autoritatii contractante, exceptie facand
situatia in care neexecutarea se datoreaza fortei majore.
(c)In cazul platilor partiale, acestea se vor realiza doar pentru lucrarile executate cu respectarea
termenelor intermediare asumate prin graficul de executie, in caz contrar aplicandu-se prevederile
literelor a si b.
15.5. - Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.
16. Incetarea contractului
16.1.Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante
judecatoresti( sau tribunal arbitral), in cazul in care una dintre parti:
- prin ajungere la termen;

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare inainte de
inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
- respectiv, daca executantul incalca prevederile clauzei 22 din prezentul contract.
16.2 - contractul inceteaza de drept prin ajungerea lui la termen sau incetarea asocierii(daca este cazul) .
16.3. - Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte
parti, cu cel putin 10 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
16.4. - Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.
16.5.- Lucrarile vor fi considerate finalizate la data aprobarii receptiei de catre achizitor.
17. Perioada de garantie acordata lucrarilor
17.1. – Perioada de garantie a lucrarilor executate in baza prezentului contract va fi de minim 2 ani si
incepe la data incheierii de catre achizitor a procesului verbal de receptie fara obiectiuni la terminarea
lucrarilor executate.
17.2. - (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea
clauzelor contractuale.
Perioada de remediere a defectelor curge de la data data luarii la cunostinta, potrivit termenului
stabilit de achizitor in functie de natura lucrarilor necesar a fi executate, dar nu mai putin de 3 zile.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a
lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite
care ii revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
17.3. - In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. (1), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.
18. Modalitati de plata
18.1. –. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant pe baza facturii, insotita de:
- procesul verbal de receptie acceptat fara obiectiuni de achizitor;
- declaratie pe propria raspundere privind personalul declarat in oferta,
Acest personal poate fi inlocuit de catre executant pe parcursul executarii lucrarii, in mod justificat si
numai cu acordul in scris al achizitorului;
Situatiile de lucrari care un sunt insotite de documentele mentionate mai sus, nu vor fi confirmate si
decontate de catre beneficiar.
18.2. –(1) Platile partiale se efectueaza lunar, la cererea executantului, la valoarea lucrarilor executate in
baza comenzilor de lucrari si dovedite prin situatii de lucrari care au fost acceptate de catre achizitor.
(2) Platile partiale efectuate la intervale lunare, nu se considera de catre achizitor ca receptie a
lucrarilor executate.
18.3. - Plata facturii finale se va face in baza facturii, insotita de Situatia de plata definitiva si de procesul
verbal de receptie la terminarea lucrarii respective, incheiata fara obiectiuni de catre achizitor.
18.4. -Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie
pentru lucrarea respectiva.

19. Ajustarea pretului contractului
19.1. - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele calculate in baza
preturilor prevazute in propunerea financiara, anexa la contract.
19.2. – Preţurile din oferta nu se ajusteaza si raman fixe pe toata perioada desfasurarii contractului.
20. Amendamente
20.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, cu acordul partilor.
20.2. – Actele aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari suplimentare ori aditionale, nu vor putea
depasi maxim 15 % din valoarea contractului.
21.Subcontractanti
21.1. – Executantul nu are dreptul de a subcontracta parti din contract sau de a incheia contracte cu
subcontractanţii pe toata perioada de derulare a contractului de executie si pana la finalizarea lucrarilor.
21.2. – Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul
si pentru calitatea lucrarilor executate.
22. Cesiunea
22.1. - Executantului ii este permisa îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract,
restul obligaţiilor rămânând în sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate in
prezentul contract..
22.2 – Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea lucrarilor executate, în condiţiile
prevăzute de art 204^1 din OUG nr 34/2006 actualizata.
22.3. - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile 23.2.
23. Forta majora
23.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
23.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
23.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
23.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
23.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
24. Solutionarea litigiilor
24.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.
24.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti din Romania.
25. Limba care guverneaza contractul
25.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

26. Comunicari
26.1. - (1 Ori ce comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
26.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.
27. Legea aplicabila contractului
27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie astazi, ________.2017, prezentul contract in trei exemplare, doua
exemplare pentru achizitor, un exemplar pentru executant.

Achizitor

Executant

