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coNTRACT DE ANTREpTzA nr.gt
privind achizilia prin Cererea Ofertelor de preturi

"l5"noiembrie 2017

mun. Striseni

l.

pirfile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii Cererii Ofertelor de pretud
nr.
l7/WA4 din 06.11.2017, intre Primlria or. Strlseni,cu sediul in mun.
Str69eni, str. Mihai Eminescu, 32 telefon: 0Eitq_43, f^*1_29_89, cont
bancar
226632, cont de virament MD43TRPDAU20000001 073500,deschis la Ministerul
FinanJelo^r Trezoreria Teritoriali de Stat,cod bancar TREZMD2X
, inregistrat la
C_amera inregistrdrii de Stat, cu nr.1008601000 042
reprezentatd prin primar
Valentina Casian, in calitate de Beneficiar pe de o parte,
Ci SRL_IEMCQM
E&E" cu sediul inor.Chigindu,sh.Vlad 1epe9,i, telefon: O7g303g33,,inr"girtrut tu
Camera Inregistrdrii de Stat nr.1011600027 451 din 11.12.2015, auronzar pentru
actl/i?1:1 Con:trucJii de instalalii qi re1ele tehnico-edilitare, reconstruclii, Licenla
nr. 050488 seria A MMII din 14.12.2015 valabil pind29.06.2022 pentru genurile de
activitate" Construclii de instalalii qi relele tehtico-edilitare. reconstructii.
reprezentat pdn director Chisari Elena , in calitate de Antreprenor, pe de
alti parte.
Articolul 2

,

OBIECTUL CONTRACTULUI
Antreprenorul se oblig6 sd execute ..EXTINDEREA SISTEMULUI DE
ILU]VIINAT STRADAL MUN. STR,{SENI
Cod CPV: 45316110-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de execufie, precum gi a normativelor, standardeloi 9i prescripliilor tehnice in

vlgoaxe.

3,Perioada de execuJie

3.1 Durata de execulie a lucrdrilor contractate este de 3 luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a execuliei si asigurdrii lucrului ritmic

de cdtre beneficiar - ordonatorul de credite.
3.2Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitdlii se datoreaza

urmdtoarelor cauze

:

a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federajia sindicatelor de ramurd la nivel
naJional $i recunoscute ca legale prinjustiJie ale personalului
Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfdqurate la un operator economic care este un fumizor al
Antreprenorului general ;
datoritd forfei majore sau altei situajii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenorul general;
d) influenlei factorilor climatici, care impiedici respectarea in execulie a
normelor gi reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de

sarcini:
e) calamitlJilor naturale recunoscute de autoritatea leea16.
3.3. Conform dispozi{iei scrise a Benefrciarului, Antrepreiorul seneral va sista
execulia lucririlor sau a unor pa4i ale acestora pe o duratd gi in'modul in care
Beneficiarul considerd necesar. pe timpul suspendirii, Antreprenotul general va
proteja gi conserva lucr6rile in mod corespunzAto., ugu
rru di.pune Beneficiarul.
La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c6 sint
indeplinite condiliile de receplie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei
notificdri, Beneficiarul va convoca comisia de recepJie.
3.5.inbaza documentelor de confirmare a execqi;i $i a constaterilor efectuate De
teren,. Reneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condiliile penbu anunlarea
comisiei de receplie. in cazul in care se constatd c6 sint lipiuri
9i deficienle
acestea vor
aduse la cunogtinla Antreprenorului general, stabilindu_se
termenele necesare pentru fnaljzare sau remediere. Dup6 constatarea lichiddrii
tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general,
Beneficiarul va convoca comisia de receplie. Comisia de recepqe va con$ara
realizarca lucrErilor
conformitate cu documentatia <ie execute. cu
reglementdrile in vigoare gi cu prevederile din contract. in functie de conitaLarile
ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Recep{ia poate fi frcutd gi
pentru pA4i de construclie distincte fizic Ai funcjional.
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Valoarea lucririlor qi modalitifile de plati

Valoarea lucrdrilor de construcliei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului
contract este de(fard TVA) 2 037 4g'.00l Doud milioane neizeci qi
Sapte mii
patru sute treizeci qi cinci lei 00 bani . 2 444 922.00.00/ Doui milioani natru
sqte. pat{rzeci si natru mii noui sute douizeci si doi lei 00 bari (inclusiv TvA).
.^
4.2 Achitdxile vor fi efectuate conform procesului verbal de executare a lucrdr or qi
facturii fiscale prezentate in contabilitate.
4.3 Plata facturii finale se va face imediat dup6 verificarea gi acceptarea situaliei de
platd definitive de c6tre Beneficiar. Dac6 verificarea se preh.rnge$te din diferite
motive, dar in special datoritd rmor eventuale litigii, contravaloarea lucrErilor
care nu sfit in litigiu va fi pldtiti imediat.
4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pinA cind procesul-verbal de receplie
finali nu va fi semnat de comisia de receplie, care confirmd ci lucrlrile au fost
4.1

4.5

executale conform contrachrlui.

Receplia

finali va fi efectuati conform prevederilor legale. plata ultimelor

sume datorate de Beneficiar Altreprenorului general pentru lucrerile executate
nu va fi condilionati de semlarea procesului-verbal dJ receplie finald.

5.

Ajustarea valorii contractului

5 1 Pentru cazurile cind urmeazd s6 fie frcute modifrciri Ia varoarea contractului
privind majorarea sau reducerea acesteia, p6r{ile se vor conforma prevederilor
actelo-r nomative cu incidenJi in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd
modalitdtile de ajustare a valorii contractelor de achiziJiipublice

6. Antreprenorul general Si subantreprenorii de specialitate
6.lAntreprenorul general este obligat s6 execute toate lucrdrile, prevdzute in
contract, in termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi
graficul de executa.re gi de o calitate corespunzetoare prevederilor actelor
normative in vigoare Si prezentt ui contract.
6.2In cazul in care p6rJile din lucrarea ce se contracteazl se executd in
subantreprizi, Altreprenorul general trebuie s6 prezinte beneficiarului, lista
_ subantreprenorilor de specialitate pi lucririle pe care aceqtia le vor executa.
6.3 Pe parcursul executdxii lucrdrilor, Altreprenorul general este obligat s6
comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoagterJ ale

6.4

subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea fo4ei de muncd pe baz6 de acord nu este considerati ca fbcind
obiectul unei subcontractiri.

7

Drepturile pi obligatiunile antreprenorului general gi ale
beneficiarului

7.1

intreaga documentalie necesare pentru executarea lucrdrilor conractate se pune
de cdtre. Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, in
termenele stabilite in contract, pdn graficul general de realizare a lucrdrilor
publice.
7.2 Altreprenorul general are obligalia si execute lucrarea, in termenele stabilite in
conhact, pe proprie rdspundere. pentru aceasta el este obligat se respecte
proiectul, documentatia de executare ti prevederile actelor normative in vieoare
in construcJii. De asemenea, are obligalia de a conduce executarea luirdrii
contractate gi de a veghea asupra men{inerii ordinii la locul unde se desfrsoard
activitatea.
7.3 Documentatia pusd la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazi. astfel:
un exemplar integral al documentajiei se prevede pentru completarea
c54ii tehnice;
doud exemplare rimin la dispozilia Altreprenorului general dintre care
un exemplar se pdstreazd la qantier, iar
altul va fi tinut de citre acesta la dispozilie pentru consultare de c6tre
Inspectia de Stat in Construcjii, precum qi de cdtre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
7.4 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de misurdri (ataqamentele)
gi alte documente, pe care Benefrciarul sau Antreprenorul qeneral trebuie sd le
intocmeasc5. gi sint cerute de subantreprenorui proiectJnt, vor
puse la

a)

b)

c)

fi

dispoziJia acestuia de cdtre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupi caz, la
cererea gi in termenele precizate
anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract $i trebuie sd fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.
7.5 Oferta adjudecata face parle integranla din contract. Ea trebuie s6 fie corecti qi
completd. Prelurile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract Si toate
operatiunile pentru terminarea gi intrelinerea corespunzitoare a lucririlor. DupE
acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre
aprobare, graficul de egalonare valorici a mijloacelor financiare necesare
executirii lucrdrilor, corelate cu graficul de executare a lucririlor, conform
ordinii tehnologice de executare.
7.6 Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care si contind
instruclirmi sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, c6 acestea pot s6
provoace intirzieri sau intreruperi in desf6gurarea lucrdrilor. Notificarea va
conline detaliile sau dispoziJiile ce se cer gi va specifica data la care acestea au
fost necesare, precum qi intirzierile sau intreruperile ce survin datoritE lipsei
acestor documente.
7.7 intreaga documentalie necesaxi pentru executarea lucririlor de subantreprizi va
fi pusd la dispozilia subaatreprenorilor de cAtre Antreprenorul general, fdr6
pla6,
doud exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizS), stabilite prin graficul de executare.
7.8 Antreprenorul general va executa gi va intreline toate luffExile, va asigura for{a
de muncd, materialele, utilajele de construclii qi obiectele cu caracter provizoriu
pentru executaxea lucrdrilor. Acesta iqi asum6 intreaga responsabilitate pentru
toate operaliunile executate pe qantier qi pentru procedeele de executare
utilizate.
7.9 Forma de garantie bancari agreati de Beneficiar este in cuartum de 5 % din
valoarea contractului atribuit.
7.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd s6
ob1in6 garanlia din partea unei bAnci, pentru o sumA caxe repfezintd garanlia de
bun6 executare a contractului, in cuantum de
din valoarea contractului
atribuit, sau in cazul in care forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar
este rEinerea succesivi din facturile pa{iale penfiu situaliile de lucriri, in
cuantum de
din valoarea lunari a acestora pind la atingerea unui procent
de 5 %o din valoarea contrachrlui. Aceste relineri vor fi efectuate pin6 la
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completarea gaxantiei de buni execulie. Sumele astfel retinute vor fi
comunicate la o banc6, aleasd de ambele pirli - Antreprenor general gi
Beneficiar - gi se vor depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi
efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea reJinerii. Beneficiarul
trebuie si dispuni ca banca si ingtiinleze Antreprenod general de transferul
efectuat, precum gi de destinalia lui.
7.11 Garanlia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza
notificirii Beneficiarului c6tre agentul bancar. Notificarea se va face dupi

semlarea procesului-verbal de recep(ie finald.
7.12 Beneficiarul trebuie s[ restituie Antreprenorului general garantia la termenul..
4

fixat, cel tirziu la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat
pini la acea dat6 pretenlii asupra ei. Atita timp insd cit pretenJiile inaintate in
termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reline o paxte corespunzatoare din
valoarea garan!ei. in limitele prejudiciului cauzat.
7.13 Antreprenorul general garanteazd c6, la data recepliei, lucrarea executate are
calitdJile stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi
nu este afectate de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.
7.14 La hrcrdrile la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinitd
atita timp cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice
in vigoare.
7.15 Beneficiarul are dreptul de
supraveghea desfiqurarea lucrdrilor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaji.
Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in ateliere, depozite gi
oriunde se desfrgoara activitdli legate de realizarea obligaliilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se puni la dispozilie desenele $i documentalia de executare
pentru examinare gi si i se dea toate lSmuririle, condiJia fiind ca prin aceasta se
nu se dir.rrlge taine ale Antreprenorului general. Informaliile secrete, precum qi
documenta{iile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenliale.
7.16 Beneficiarul este autorizat si emitd dispoziliile pe care le considerE necesare
executerii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general.
Dispoziliile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului general gi
dirigintelui de gantier, cu exceplia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s6 se
comunice numele dirigintelui de qantier atestat telxrico-profesional, care va
dirija executarea lucririlor gi va verifica calitatea lor din partea Artreprenorului

a

i

general.

7.17 Dacd Artreprenorul general considerd. cd dispoziliile Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obieclii, dar acestea nu il absolvd de
a executa dispoziliile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor
legale. Dacd prin executarea dispoziJiilor Beneficiarului se creeazd dificultdti in
executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de
cdtre Beneficiar.
7.18 Trasarea axelor principale, bornelor de referin!6, cdilor de circulalie qi limitelor
terenului pus la dispozilia Antreprenorului general, precum gi materializarea

in imediata apropiere a terenului, sint obligaliuni ale
Beneficiarului.
7.19 Pentru verificarea trasirii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul
general este obligat sA protejeze qi si pdstreze toate reperele, bomele sau alte
obiecte folosite la trasarea luuirilor.
7.20 Ridic6rile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la
dispozilia Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea
contractului sint hotdritoare. Antreprenorul general este obligat s6 verifice
documentele primite 9i sd in$tiinleze Beneficiarul cu privire la erorile gi
inexactitdlile constatate sau presupuse.
7.21 Antreprenorul general are obligalia sd stabileascd toate relaJiile care
cotelor de nivel

5

reglementeazd raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este raspunzAtor
fa16 de Beneficiar pentru respectarea de cetre subantreprenorii de specialitate a
prevederilor gi obligaJiunilor legale gi profesionale.
7 .22 BenefrciartrJ are obligalia s6-gi procure toate autorizaJiile gi avizele prevezute
de actele normative, precum qi regulamentele (documentele) care s6-i permiti
executarea lucrdrilor in cauzi.
7.23 Pe parcursul executErii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:
indepdrtarea de pe gantier a oriceror materiale care sint calitativ
necorespunzEtoare;
inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele
corespunzatoare;
indepirlarea sau refacerea oricdrei lucreri sau p64i de lucrare
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.
7.24In cazul neexecutdrii de c6tre Artreprenor a dispoziliilor din punctul 7.23.,
Beneficiarul poate opri lucrdrile, angaja $i pldti alti antreprenori pentru
executarea acestor lucrdri, pr.rnind in intirziere in acest sens Antreprenoflll, care
va fi obligat, in condiliile legii, sd compenseze cheltuielile aferente suportate de
beneficiar in leqdturi cu faotul neexecutdrii.
7 .25 in cazul in carJ in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperi
valori istorice, artistice sau gtiinlifice, Antreprenorul general este obligat sd
opreasce executarea lucr6rilor in zona respectivd gi s6 comunice Beneficiarului,
organelor de poliJie sau organelor competente acest fapt.
7.26 In timpul desfhqurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obligalia s6 menlin6
cdile de acces libere,
retragi utilajele, sa indepdfteze surplusurile de
materiale, degeuri 9i lucrdri provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la
teminaxea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua de pe gantier toate

a)

b)

c)
-

si

utilajele de construclie, surplusurile de materiale, degeurile gi lucririle

provizorii.
7.27 Antreprenorul general trebuie sA oblina, pe propria cheltuiald, toate avizele qi
aprobdrile gi sA pleteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor,
precum gi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de
executarea lucririlor. Benefrciarul va restitui Antreprenorului general toate
aceste sume in urma confirmdrii de cetre acesta.

8

For(a de munci

qi

subantreprenorii vor indeplini toate fomalitdtile
necesare angajirii intregii for'le de muncd pentru realizarea lucririlor contractate
in conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare.

8.l Antreprenorul general

9
9.1

Materialele $i executarea lucrErilor propriu-zise

Materialele vor fr de calitatea prevdzuti in documentalia de executare, urmind a
fi supuse periodic la diverse testeri de cetre proiectantul sau Beneficiarul ce le
va solicita. Antreprenon-rl general va asigura, la cerere, fo{a de munci,
instrumentele, utilajul qi materialele necesare pentru examinarea, mdsurarea gi
testarea lucrarilor.

9.2

Costul probelor gi incercirilor va fi suportat de Antreprenorul general, dac6
acesta este prev6zut in documentalie, in caz contrar cheltuielile vor fi suoortate
de Beneficiar.
9.3 Probele neprevazute qi comardate de Beneficiar penlru verificarea unor lucriri
sau materiale puse in operd vor fi suportate de Altreprenorul general, dace se
dovedeqte ci materialele nu sint corespunzetor- calitative sau manopera nu esle
in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va
suporta aceste cheltuieli.
9.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alt6 persoanE autorizati de acegra au acces
tot timpul la lucriri pe gantier qi in locurile unde se pregdte$te lucrarea, in
depozite de materiale prefabricate etc.
9.5 Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fEr6 aprobarea responsabilului
tehnic atestat qi, dup6 caz, a proiectantului, Antreprenorul general asisurind
posibilitatea acesrora sa examineze fi sa urmareasca orice lucire care urineaze
si fie ascursd. Antreprenorul general va anun{a responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cite ori astfel de lucr6ri, inclusiv fundatiile clddirii, sint sata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat Si proiectantul uoi oaniiioa
la examinarea gi misurarea lucririlor de mai sus.
9.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pir{i de lucrare la dispozi}ia
Beneficiarului gi va reface aceast6 pa1.te sau p6r[i de lucrare, daci este cazul.
Dacd se constatd cd lucririle au fost de calitate corespunzatoare gi realizate
conform documentaliei de executare , dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor
fi suponate de Beneficiar. iar in caz contrar. de Antreprenorul general.
9.7 Beneficiarul trebuie si pun6 la dispozilia Antreprenorului general, in cazul in
ca.re nu s-a convenit altfel, frrd plati:
suprafelele de teren necesare pentru depozite gi locuri de munc6 pe

a)

$antier;
cdile de acces rutier qi racordurile de cale ferati;
racordurile pentru utilitef (ap6, gaz, energie, canalizare etc.) pin6 la
limita amplasamentului gantierului.
9.8 Costurile pentru consumul de utilit6li, precum qi cel al contoarelor sau al altor
aparate de mdsurat se suporti de c6tre Antreprenorul general. in cazul mai
multor anteprenori, costurile se suportl proporfional de c6tre ace$tia.
9.9 Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in
contract sau fErd dispozilia Beneficiarului, precum gi cele care nu respecti.
prevederile contractului, fird a exista in acest sens o dispozitie exoresd a
Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general. Anrieprenorul general
trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in faJa Beneficianrlui de toate pagubele pe care le_a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite 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 corespunzdtor qi primirea ordinului de executare.

b)
c)

10 Perioada de garanfie gi remedieri in perioada de garantie
10.1 Perioada de garanlie penhu lucr6rile prevazute Ia ar1". 2 al prezentului contract
este de 2 ani, pentru corpuri de iluminat tip LED este de 5 ani.

l0.2Perioada de garanlie curge de la data recepliei finale gi pini la expirarea
termenului prevezut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3 Altreprenorul general are obligalia ca in perioada de garanlie s6 inldture toate
defecliunile ce Jin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie,
in urma unei notific6ri transmise de cdtre Beneficiar.
a) Pentru ieqirea din func{iune in prima jumdtate de an de pin6 la 5% din
numirul de corpuri de aceeasi putere, acestea vor fi inlocuite corp pe cory
conform certificatelor de garanlie emise, temenul de garanlie se va extinde
cu 6 luni.
b) Pentru ieEirea din funcliune in primul an de pind la 10 %o din numdrul de
corpuri de aceeaqi putere, acestea vor fi inlocuite corp pe corp conform
cerlificatelor emise, termenul de garan(ie se va extinde cu 1 an.
c) Penhu iegirea din funcliune in primul an de la pind la 30 % din numirul de
corpuri de aceea;i putere, TOATE coryurile vor fi inlocuite corp pe cory
conform ceftificatelor de garanJie emise, termenul de garanjie se va inilia de
la 0 (zero).
10.4 Daci defecliunile nu se datoreazA neglijenlei sau lipsurilor Antreprenorului
general, lucrdrile fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor
contractului, costul remedierilor va fi evaluat qi pldtit ca lucrdri suplimentare.

ll

Rlspunderea

pir(ilor

l1.1Par{ile de contract rispund, fiecare, pentru greqelile proprii, precum qi pentru
cele ale reprezentarlilor lor legali gi ale persoanelor fizice gi juridice pe care le
utilizeaz 6 pentru indeplinirea obligaliilor ce le revin.
11.2 Dac6 in legitur5 cu executarea lucrixilor de consharcJii se produce o dauni unui
te4, pA{ile contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. pentru
stabilirea intre pA4i a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va
line seama de gradul de vinovdlie a fiecdrui partener in prooucorea acesrera,
dac6 in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel. Dac6 prejudiciul cauzat
te4ei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicatd, atunci acesta poarle singur rispunderea, numai dac6
Antreprenorul general l-a inqtiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozitiei.
11.3 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata
daunelor pentru incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor
de utilitdli, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de p6mint, materiale sau alte
obiecte, precum qi ca umare a unor ingridiri sau limifixi din proprie vin6.

1l.4In cazul in care Antreprenorul

general are dubii cu privire la modul de
executare a lucrErii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea
materialelor sau p64ilor de construclie, utilaje tehnologice etc., livrate de
Beneficiar, precum gi cu privire la lucrdrile executate de alti agenli economici,

atunci el trebuie sd-i comunice obiec{iile, in scris, Beneficiarului, imediat pe
9i
cit posibil, ?nainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rdmine rdspunzAtor
pentru informatiile, dispoziliile qi liwdrile sale.
I 1.5 Antreprenorul general trebuie si asigure lucri.rile executate qi dotE.rile pe care le
are la dispozilie impotriva degraddrii qi furhuilor pin6 la predarea lucririlor
cdtre Beneficiar. El trebuie sd ia mdsuri de proteclii contra degradarii luffarii
datorite acfunilor atmosferice qi a apei qi si indepirteze zdpada gi gheata.
11.6Dacd nerespectarea de c6tre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui
regulament sau hotiriri ale autoritatilor administra{iei publice locale sau ale

altor organe locale, legal constituite, qi care au caracter obligatoriu la
executa.rea lucririlor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi

despdgubit de Antreprenorul general in m6rimea sumei prejudiciului.
l1.7Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre

p64ile contractante, atunci cealalta parte poate emile pretenlii privind
despdgubirea pentru daunele intervenite $i care pot

fi dovedite:
refuzul de a executa lucrarile pievdzuie in prezentul Contract. se va
reline garanlia de buni executare a conhactului, in cazul in care ea a fbst
constituite in conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar
Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5 o/o din suma totald a

11.8 Pentru

contractului.
11.9 Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarld rispundere
materiald in valoare de Q!!! din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere,
dar nu mai mult de
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care
intirzierea depegegte 10 zile, se consider[ ca fiind refuz de a executa lucrdrile
prevdzute in prezentul Contract gi Antreprenorul i se va reline garantia de bun6
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu
prevederile punctului 7.9.
11.10 Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarte rdspundere materiali in
valoare de Qr!f( din suma lucririlor, pentru hicare zi de intirziere, dar nu mai
mult de 57o din suma totale a prezentului contract.
11.11 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune _ interese,
compensalii plitibile conform prevederilor legale, in privinJa sau ca urmare 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 agenJilor sau a angajalilor acestora.

!!!

12 Solu{ionarea Iitigiilor
12.1

in

ca"t,l litigiilor privind caliratea gi proprietdlile maierialelor de construcJie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de
construcJie folosite, fiecare paxte poate, dup6 o in$tiinlaxe prealabili a celeilalte
pdrti, sA ceaxA efectuarea ulor cercetari de c6tre o instituJie publica de
cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cirei culp6 a
fost doveditE.

13 Rezilierea contractului
13.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd :
Beneficiarul nu-9i indeplineqte o obligalie care este in sarcina sa gi prin
aceasta pune pe Antreprenorul general in situalia de a nu putea executa
lucrarea;
Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;
Beneficiarul notifici antreprenorul general c6 din motive neprevdzute gi
datoriti uror conjuncturi economice ii este imposibil si continue
indeplinirea obligaliunilor contractuale.
13.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac6:
Antreprenorul general a fost declarat falit, intri in lichidare in vederea
fuzionirii sau are o ipoteci pe capital;
Antreprenorul general a abandonat contractul;
Artreprenorul general nu incepe lucririle IErd si aibd un motiv justificat
sau nu reia lucririle suspendate, in temen rezonabil de la primirea
dispoziliei scrise de reincepere a lucrdrilor;
Antreprenorul general nu a indep6rtat materialele necorespunzdtoare de
pe gantier sau nu a refhcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul

a)

b)
c)
a)
b)
c)
d)

contract.
13.3 Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menlionate 1a punctele 13.1.
gi 13.2. din prezentul articol se va comunica in scris p64ii contractante cu cel
puJin 15 zile lucr6toare anterior ddlii solicitate de reziliere.
13.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie
care va efectua receplia cantitativa $i calitativa a lucririlor executate.
13.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrErilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor qi lucrdrilor provizorii, dupd care
se vor stabili sumele care umeazd sA le pldteascd in conformitate cu
prevederile contractului, precum gi daunele pe care trebuie se le supode
Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.
13.6 Plata garanJiei de bund executaxe se va efectua numai dupi expirarea perioadei
de gaxantie (dupi. efectuarea recepjiei finale), iar in cazurile prevdzute la literele
c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupd rezilierea contractului.
13.7 Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor
cu respectarea prevederilor legale.

14 Dispozifii finale

fi

14.1 Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor
citite gi vor fi
interpretate ca fiind parte integrante a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat $i semnat;
oferta, formularul de oferti 5i anexa la formularul de oferld;
listele cu cantitSli de lucriri qi utilaje, devizele-ofertA gi fistele cu consumurile
de resurse anexate.

a.
b.
c.
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14.2 Documentele contractului vor
intocmite in limba de stat, iar in caz de
necesitate, in alta limbi de circulaJie intemationala.
14.3 In cazurile in care apar ambiguitdli sau discrepanle in clauzele prezentului
contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucliuni in
acest sens pentru Antreprenorul general.
14.4 In documentele contractului nu se pot face modificEri fbr6 acordul ambelor

pe4i.
14.5 Prezentul Contract se considerd incheiat la data semn6rii gi intr6 in vigoare
dupe inregistrarea lui de citre Agenlia Achizilii Publice qi, dupi caz , de c6tre
Trezoreria de Stat sau de cAtre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului
FinanJelor, fiind valabil pind la "31" decembrie 2019.
14.6 Prezentul Contract reprezintd acordul de voinJd al ambelor p64i
$i este semnat
astezi. "15" noiembrie 2017
14.7 Pentru confirmarea celor menlionate mai sus, P6.r{ile au semnat prezentul
Contract in conformitate cu legislalia Republicii Moldova, la data qi anul
indicate mai sus.

l5.Rechizitele juridice, pogtale 9i de ptiti ale pirtilor

..BENEFICIAR'':
Primiria or, Strlseni
Adresa:

..ANTREPRENOR'':
SRL,,EMCOM E&8',

Ministerul Finanf elor,Trezoreria
Bincii: Teritoriali de Stat

Adresa: Mun. Chiginiu
Str.Vlad Tepef,l
Tel./Far: 09303933
Denumirea BC,,Moldova-Agroindbank" S.A.
Bdncii: fil. Ialoveni

Achesa

Achesa

Tel.,Fax:

Or. Stri$eni,str. M.EminescuS2
0237 -2-23-43,2-29-89

Denumirea

Bdncii:
Cod
Bancar:
Cont de

IBAN:
Cod fiscal:

or, Strileni,str.gt. cel Mare,

TREZMD2X,

Bdncii:
Cod

Bancar: SWIFTAGRNMD2XTgT

T

rczorerial-226632
MD43TRPDAU20000001073500

IBAN:

1008601000042

Codfiscal 1011600027451

M D65AG 00000002251 1737975

l6.Semniturile pir{ilor

ll

