ACHt',ZrTrl

PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.
privind achiz\ia prin Cererea Ofertelor de Prel
20

(municipiu, ora9, judel)

l

Ptrrlile contractante

Prezentul conbact este incheiat ln urma procedurii de COp nr.

data ,
,intrelMSpsoitetulClinicReoublican,
str. Testemilianu, 29, telefon: (022)4Cr-36-9?,
(022)72-90-33,integistrat
fa}x

:

din
mun.Chi$ineu,

la Camera

Inregistrdrii de Stat, cu nr.10036001501!! din ,,18,'decembrie 2003, reprezentat prin director. dl.
Anatol CIUBOTARU,
in calitate de Beneficiar, pe de o pa.te, $i
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in
(localitatea)
str.

telefon:

e-mail:
din

"_"

din

" "

pe un termen de

reprezentat prin
(numele

_ani,

__,

fax:

inregistlrt ta Carnera inregisndriide Stat, cu nr. .
20_, autorizat pentru activitatea in construclii: autorizali
izalia nr.
20 _, eliberati de
pentru genurile de activitate

in cali!ate

i

functia conduc&,orului)
de Antreprenor, pe de altil parte.

2.

Obiectulcontractului

Antreprenorul se obligtr sd execute lucrlri de repar.tic ip ipcint. sectiei Dir{nostic Fupctional.
etaiul 3. Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu prevede.ile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, pr€cum gicu normativele, standardele $ pr€scripliile tehnice in vigoare.

3.

Periorda de erecutare

3.1.

de

Durata de execulaae a lucrtrrilor contractate este
dxifi 3 luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere I executarii si
lirului ritmic de ctrtre
"sigu*rii
beneficiar - ordonatorul de credite.
Perioada de executarE poate fi prelungittr dacil constrlngerca activitilii se datoreazd
urmltoarclor c{uze:
generate de Beneficiar;
gleve organizate de federatia sindicalelor de mmurtr la nivel nalional recunoscute
,i
ca legale prin justilie ale personalului Antr€prenorului gencral sau ca urmare a unor
evenimente similare desltrSurate la un op€rator economic carc este un fumizor al
Antreprenorului general;
fo4a majorf, sau alte situalii extreme neimputabile
imprevizibile pentru
Antreprcnorul general;

3,2.

a)
b)

c)

li

d)
e)

3.1.

3.4.

3.5.

influenla factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor Si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
calamititti naturale recunoscute de autoritatea legaltr.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul geneml va sista executarea
lucrfuilor sau a unor pe4i ale acestom pe o durata li in modul in care Beneficiarul considertr
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja conserva lucr{rile in mod
li
corespunzetor, ata cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suponarc de Antreprenorul general vor fi pletite de Beneficiar.
La terminarea lucrtrrilor, Antreprenorul geneml va notifica Beneficiarut c6 sint indeplinite
condiliile de recepiie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de recrplie.
ln baza documentelor de confirmare a execut?lrii $i a constattrrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprccia dactr sint intrunite condiliile pentru anunlarea oomisiei de receplie. in
cazul in care se constatd ce sint lipsuri li deficienle acestea vor fi aduse la cunoltinla
Antreprenorului gengral, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupe constatarea lichiderii tuluror lipsurilor gi deficienlelor, Ia o noue solicitare a
Antreprenorului general, Beneliciarul va convoca comisia de receplie. Comisia de receplie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documenra[ia de exe(ulare, cu
reglementtrrile in vigoare gi cu prevederile din contmct. in funclie de constatdrile fdcute
Bcneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receplia poate fi facuti ti pentru pr,rli de
constructie distincte fizic qi funclional.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

Valoarea lucrlrilor gi modalittrlile de

Valoarea lucrdrilor de construc{iei-montaj ce reprezint[ obiectul prezentului contract este
de
lei (inclusiv TVA).
Achitdrile vor fi efectuate in limitele aloc&ilor bugetare anuale.
Plata facturii finale se va face in termen de 30 zile de la semnarea procesului,verbal de

receplie a lucrerilor. Dacd verificarea se prelungette din diferite motive, dar in special
datorit, unor eventuale litigii, conlavaloarea lucr{rilor care nu sint in litigiu va fi plelitd
imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finaltr nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrf,rile au fost executate conform
contractului.
Receptia finaltr va fi efectuat! conform prevederilor legale. plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprcnorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condilionate de
semnarea proc€sului-verbal de receplie fi nald"

5.
5.1.

6.2.

Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile clnd urmeazd si fie ftrcute modificari la valoarca contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, p64ile se vor conforma prevederilor actelor normat;ve cu
incidenJd in domeniul achiztiilor publice ce .eglementeazd modaliteile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6.
6.1.

plati

Antr€prenorul general gi subotrtr€prenorii d€ specitlitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrd le, prcvdzute in contrac! in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrtrrilor graficul de executare gi de
9i
o
corespunzdtoar€ prevederilor actelor nomative in vigoar;
$i prezentLrlui contract.
^calitate

In cazul ln care ptr4ile din lucmrea ce se conh:icteaz! se executtr in subantreprize,
Antreprcno.ul general hebuie str prezinte beneficiarului, Iista subantreprenorilor de
specialitate gi lucrfuile pe carc acegtia le vor executa.

6.3.
6.4.

Pe parcursul executtrdi lucrerilor, Antreprenorul geneml este obligat sd comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de .ecunoage.e ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarca fo4ei de munctr pe baztr de acord nu este considerati ca filcind obiectul unei
subcontracgri.

7.

Drepturile 9i obligaliunile antrepr€norului general $i ale beneficiarului

1.1.

intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrlrilor contractate se pune de c6tre
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilo. publice.
'1.2. Antreprenorul general are obligalia sd execute lucrare4 in termenele stabilite in conract,
p€ proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documenlalia de
executare
prevederile actelor normative in vigoare in construcfii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrlrii contractate gi de a veghea asupra menlinerii ordinii
la locul unde se desf6$oar[ activit]atea.
Document4ia pustr la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazd astfel:
un exemplar integral al documentaliei se prevede pentru completarea cdtii tehnice;
doue exemplare rdmln la dispozilia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se plstreazl la gantier, iar
altul va fi linut de cdfe acesta la dispozilie penmr consultare de ctrtre lnspeclia de
Stat in Construclii, precurn Side cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verifictrrile calculelor, caietele de misurtrri (ata$amentele)
alte
documente, pe carg Beneficiarul sau Antreprenorul general hebuie sI le intocmeasce ti sint
cerute da subantreprenorul proiectan! vor fi puse la dispoziiia acestuia de cetre Beneficiar
sau Antreprenorul geneml, dupd caz. la cererca $i in termenele precizate in anexele
contractelo.. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract $i trebuie sd fie restituite la cerere, dactr nu s-a convenit
ahfel.
'1.5. Oferta adjudecati face parle integ.antd din contract. Ea trebuie se fie corecti li completd.

ti

1.3.

a)
b)
c)

7.4.

ti

helurile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din centract li toate operaliunile pentru
terminarca $ intretinerea corespunzzltoare a lucrerilor. Duptr acceptarea oGrtei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de egalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executirii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordiniitehnologice de executare.
7.6. Dac{ Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd conlintr instruc$un;
sau aprobtrri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul geneml va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de clte ori este posibil, c[ acestea pot sd provoace intioieri sau intreruperi in
desftrgurarea lucrlrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispoziliile ce se cer ti va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum $i intirzierile sau intreruperile ce
survin datodt{ lipsei acestor documente.
7.7. Intreaga documentalie necesara pentru executarea lucrilrilor de subantreprize va fi pustr la
dispozilia subanheprenorilor de catre Antreprcnorul general, frrtr plar{, in doud exemplare,
in temenele din subcontracte (contracte de subantrcpriza), stabilite prin graficul de
executare.

7.E.

Antreprenorul general va executa ti va intrqine toate lucrfuile, va asigura fo4a de munca,
materialele, utilajele de construclii ti obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta i$i asumtr inheaga responsabilitate pentru toate opera(iunile executate pe
Fntier $i pentru procedeele de executare utilizate.
7.9. Forma de garanlie bancara agreatd de Beneficiar este
ln
cuantum de l% din valoarea contmctului atribuit.
7.10. Antrepaenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaztr sd oblina
garan(ia din partea unei bdnci, pentru o sumtr care reprezinti garan$a de buna executare a

l%

contractului, in cuantlm de
din valoarea contractului atribuit.
Garantia de buntr executare lie va restitui Antreprenorului general in baza notillcerii
Beneficiarului cetre agentul bancar. Notificarea se va face duptr semnarea procesului-verbal
de receptie finald.

7.11.

7.12. Beneficiarul trebuie str restituie Antreprenorului general garanlia la termenul fixat,

la

expirarea duratei de bund executare, dac{ acesta nu a lnaintat pin6 la acea dati pretenlii
asupra ei. Atita timp instr cit pretenliile inaintate in teflnen nu s-au rezolvat! Beneficiarul
poate rcline o parte corespunzltoare din valoarea garanliei, in limitele prejudiciului cauzat.
7.13. Antreprenorul general gannteazd ctr, la data rccepliei, lucmrea executatd are calitdlile
stipulate in contmcl corespunde reglement[rilor tehnice in vigoare ti nu este afectatl de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor
normale de folosire sau a celor explicite in conhact.
7.14. La lucrtuile la care se fac incerclri, se considerl calitatea probei indepliniu atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desftr5urarea lucrerilor in conlormitate cu

prevede le contaactului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul
la loculde munc{ in ateliere, depozite li oriunde se desf4oarl activitdli legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie des€nele ii documentalia
de executare pentru examinare $i sd i se dea toate ldmuririle, condilia fiind ca prin aceasta sA
nu se divulge taine ale Antreprenorului geneml. Informaliil€ secrete, precum ii
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar dropt confidenliale.
7.16. Beneficiarul este autorizat st emiti dispoziliile pe care le considerl necesare executtrrii
lucrtrrilot cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general li dirigintelui de Fntier, cu excepiia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pedcol iminent sau declamt. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de Santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor $i va verifica calitatea lor din panea .Antreprenoru lu i general.
7.17. Dacd Antreprenorul general considerd cd dispoziliile Ileneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obieclii, dar ac€stea nu il absolvd de a executa dispoziliile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dac[ prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazi dificultili in executare, care genereazi cheltuieli suplimentare,
ac€stea vor fi suportate de ctrtre lleneficiar.
7.18. Trasarea a,xelor principale, bomelor de referinld, cdilor de circulatie ti limitelor terenului
pus la dispozilia Antr€prenorului general, precum
materializarea cotelor de nivel r'n
imediata apropiere a terenului, sint obligaliuniale Benefioiarului.
7.19. Pentru verificarea trasdrii de ctrtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sA protejeze ti sl ptrstreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrtrrilor.
7.20. Ridicdrile de teren, trastuile ti cotele de nivel, precum fi alte documente puse la dispozilia
Antrepaenorului general de cdre Beneficiar pentru executarea contmctului sint hotdritoare.
Antreprenorul geneml este obligat se verifice documentele primite $i sd instiinleze
Beneficiarul cu privire la erorile $i ineMctitdlile constatate sau presupuse.
7.21. Antrepr€norul gcneral are obligatia sI stabileascd toate relaliile care reglementeaze
raporturile cu subantreprenorii de specialitate Si este r6spunzator faF de Beneficiar pentru
respectarca de ctrtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor ii obligaliunilor legale $i
profesionale.
7.22. Beneficiarul are obligalia str-li procure toate autorizatiile $i avizele prevdzute de actele
normative, precum $i regulamenrele (documentele) care s6-i permitd executarea lucrf,rilor in

li

cauze.

7.23.

Pe parcursul executdrii

a)
b)
c)

lucrddlor, Beneficiarul are dreptul sd dispundin scris:
indepirtarea de pe lantier a oricifor materiale caft, sint calitativ necorespunzdtoare;
inlocuirca materialelor necorespunzdtoare calitath, cu altcle corespunzatoare;
indepertarea sau refacerea orictrrei lucrtrri sau pd4i de lucmre necorcspunzetoare din

punct de vedere calitativ.
cazul neexecuttrrii de cltre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrtrrile, angaja ti pleti alti antrepreno.i pentru executarea acestor lucrdri, punind
in intirzier€ in ac€st sens Antreprenorul, care va fi obliga! in conditiile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suponate de beneficiar in legaura cu faptul ne€xecutarii.
7.25. ln cazul in care in timpul executtrrii lucrtrrilor, pe amplasamente se desaopera valori
istorice, artistice sau gtiintifice, Antreprcnorul general este obligat s{ opre?rsc[ executarea
lucrdrilorin zona respectivd $ s{ comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor
competente acest fapt.
7.26. in timpul desf{tur&ii lucriirilor, Antreprenorul geneml are obligatia sd menline caile de
acces libere, sd retragtr utilajele, se indepdrteze surplusurile de materiale, deFuri ii lucrtrri
provizorii de orice fel, care nu sint nec€sare, iar la terminarea lucrArilor, Antreprenorul
geneml va evacua de pe $antier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale,

7.24. ^
ln

de$eurile ti luotrrile provizorii.
7.27. Antreprenorul general trebuie

sd obtintr, pe propria cheltuialI, toate avizele ii aprobtrrile $i
s{ pltrteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrtrrilor, prccum li pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucdrilor.

8.1

8.

Forta de munci

Antreprenorul general li subantr€prenorii vor indeplini toate formalittrlile necesare angajdrii
intregii fo4e d€ munctr penbu realizarea lucrtrrilor contractate in conformitate cu prevederil€
legislaliei in vigoarc.

9.

Materialele $i executarea lucrlrilor propriu-zise
9.t.
Materialele vor fi de calitatea prevdzutA in documentalia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diveNe testtrd de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul geneml va asigura, la cerere, fo4a de munci, instrumentele, utilajul $i
9.2.
9.3.

materialele necesare penfu exarninarea, mlsurarea gi testarea lucrdrilor.
Costul probelor giincerctrrilor ya fi suporlat de Antreprenorulgeneral.

Probele neprevrzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucr{ri sau
materiale puse in op€rd vor fi suportate de Antreprenorul general, dace se dovedelte ctr
malerialele nu \int corespunzilor calilative sau manopcm nu este in conlormitale cu
prevederile confractului. ln caz contrar. Benellciarul va supona acesre cheltuieli.
Beneficiarul, pmiectantul sau orice alttr persoand autorizrttr de acegia au acces tot timpul la
lucrdri pe $antier
in locurile unde se pregdte$e lucmrea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite flrd aprobarea responsabilului tehnic
atestat li, dup[ c^2, a proiectantului, Ant.eprenorul general asigurind posibilitatea acestora se
examinezE li sa urmdreasctr orice lucrare car€ urmeazd sX fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunla responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrtrri, inclusiv
fundaliile clldirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat ti proiectantul
vor participa la examinar€a li mllsumrea lucrlrilor de mai sus.
Antreprcnorul gencral va dezveli orice parte sau pd4i de lucrare la dispozilia Beneficiarului
$i va reface aceasttr parte sau pd4i de lucrare, dacd este cazul. Dacl se constatil cd lucrarile
au fost de calitate corespunz[toare
realizate conform documentaliei de executare,
dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Anheprenorul general.
Beneficiarul trebuie sI punl la dispozilia Anreprenonrlui geneml, io cazul in care nu s-a
convenit altfel, fard plati:
suprafelele de leren necesarc pentru depozite $i lo:uri de munce pe lantier;
ctrile de acces rutier;
mcordurile pentru utilitdli (ap6, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limira
amplasamentului gantierului.

9,4.

li

9.5.

9.6.

fi

9.7.

a)
b)
c)

9.8.

Costurile penhu consumul de utilit{li, precum li cel al contoarelor sau al altor aparate de
mllsurat se suporti de cdre Anmprenorul general, in cazul mai muhor antreprenori.
costurile se suportd propo4ional de cltre acegia.
Lucr&ile execurate de Antreprenorul geneaal in afara celor prevezute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precun $i cele care nu respectd prevederile contractului, Are a
exista in acest sens o dispozilie exprcs{ a Beneficiarului, nu vor fi plItite Antreprenorului
general, Antreprrnorul geneml trebuie sl inliture aceste lucdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De as€menea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrtrrile respective vor fi pldtite Antreprenorului general numai dac6 se
dovedesc a fi necesare se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrerile vor incepe dupd 10 zile de la semnarca inregistra.ea contractului in modul
cor€spunztrtor $i primirea ordinului de executare.

9.9.

li

10. Perioada de garantie $i remedieri in perioada de garanJie
10.1. Perioada de garantie pentru lucrtrrile prevdate la art.2 al prezentului contract este
de

10.2.

Perioada de garanlie curge de la data receptiei lucrerilor gi pind la expirarea termenului
prevrzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10,3. Antreprenorul general are obligalia ca in pe.ioada de gffanlie si inlature toate defecliunile
ce lin de nerespectarea clauzelor contmctului, pe cheltuiale proprie, in urma unei notificari
-.
transmis€
de cdtre Beneficiar.
10.4. Dacd defecliunile nu se datoreaztr neglijenlei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrlrile fiind executate de c?ltre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat ti pl6tit ca lucrlri suplimentarc.

ll.l.

11. Rtrspunderea ptrrfilor
PI4ile de contract r6spund, fiecare, penhu grelelile proprii, precum fi pentru cele ale
reprezentanlilor lor legali qi ale persoanelor fizice 9i juridice pe care le utilizeazi pentru

indeplinirea obligaliilor ce le revin.
11.2. Dacein legeturf, cu executarea lucrtr lorde construcliise produce o daunl unuire4, pl4ile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre ptr4i a
cuantumului r[spunderii pentru dauna prcvocate se va line seama de gradul d€ vinovtriie a
fiec6rui partener in producerea acesteia, dactr in clauzlle contractuale nu s-a previlzut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat te4ei persoane este umare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatt, afunci aoesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-ain$iinJatin prealabilde pericolul legat de executarea dispoziliei.
11.3. Anrepaenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incllcarea sau deterio.area drumurilor de acces sau a relelelor de utilittrli, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de p&nlnt, materiale sau alte obiecte, precum 9i ca urmare a unor
iqgrldiri sau limitnri din proprie vinl.
I 1.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea mater;alelor sau ptr4ilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum qi 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
r[spunztrto. penhu informaliile, dispoziliile ti livrdrile sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie sl asigure lucrtrlile executate li dotedle pe care le are la
dispozilie impotriva degrad{rii 9i furturilor pintr la predarea lucrtrrilor cetre Beneficiar. El
trebuie sd ia mesuri de proteclie contra degradtrrii lucrerii datorittr ac(iunilor atmosferice fi a
apei ti sU indeplrteze ztrpada li gheaF.
I1.6. DacA nerespectarea de cltre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hot&iri ale autoritqilor administmliei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, $i care au caracter (,bligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru

Beneficiar, acesta va fi desplgubit de Antrepr€norul generalin mtrrimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pl4ile
cont actanle, atunci cealaltlt parte poate emit! pr€tenlii privind desplgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
I 1.8. Pentru refuzul de a executa luararile prevazute in prezentul Contract, se va reline garanlia
de buntr exocutarg a contactului, ln cazul in carc ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, ln caz contrar Antreprenorul supofta o penalitale in valoare de
din suma totaltr a contractului.
11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilot Antreprenorul poarti respundere materialtr in
valoare de 0,1% din suma lucrlrilor, pentru fiecare zi de intirziere. dar nu mai mult de 5%
zile, se
din suma totaltr a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depqette
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considertr ca fiind refuz de a executa luq&ile prevdzute in prezentul Contract $i
Antreprcnorul i se va reline garanlia de buni executarc a oontractului, in cazul in care ea a
fost constituitdin conformitate cu prevederile punctului 7.9.
I I . I 0, Pentru achitarea ou intirziere, lJeneficiarul poartd rtrspundere mateaiala in valoare de Q-!
din suma lucrf,rilor, penfu fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de I% din suma totald a
prezentului contract.
11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune interese, compensatii
plltibile conform prevede lor legale, ln privinla sau ca urmare a unui accidenl sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Anta:prenorul general, cu exceplia unui
accident sau prcjudiciu rezultlnd din vina Beneficiarului, a agenlilor sau a angajalilor

-

ac€stoaa,

12. Solutionarea

litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind

calitatea gi propriettriile materialelor de construclie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectugrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, duptr o ln$iinlare prealabile a celeilalte pd4i, s! ceard efectuarea unor cercetdri de
cdtre o institulie publicf, de cercetarc. Costurile cercettrailor efectuate se supond de partea a
carei culpl a fost dovedittr.

13. Rezilieres

contract[lui

13.1. Antrepr€norul general

poate cere rezilierea contmctului, dactr :
Beneficiarul nu-ii indepline$te o obligalie carr este in sarcina sa 9i prin aceasta pune
pe Antleprenorul general in situatia de a nu putea executa lucmrea;
Beneficiarul nu onoreaz6 o plat{ scadenttr mai mult de 3 luni;
Beneficiarul notilicd anreprenorul general cl din motive neprevizute li datoriti unor
conjuncturi economice ii este imposibil sI continue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cerc rezilierea confiactului, dac!:
Antreprenorul general a tbsl declarat falit, intrl in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipoteca pe capital;

a)
b)
c)

13.2.

a)
b)
c)

Antreprenorul general a abandonat confactul;
Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fllrtr sl aibl un motivjustificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen de 5 zile de la prinrirea dispoziliei scrise de reincepere
a lucrtrrilor;
Antreprenorul general nu a indepfutat materialele necorespunzitoare de pe gantier sau
nu a refecut o lucrare in lermenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cerer€a de rezilierc a cont.actului pentru motivele menlionate la punctele 13.1. li l3.2.din
prezentul articol se va comunica in scris ptr4ii contoactante cu cel putin 5 zile lucratoare
anterior delii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie care va
efectua receplia cantitativtr $i calit&tiva a lucrlrilor executate.
13.5. in cazul rczilierii conractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrlrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor qi lucrtrrilor provizorii, duptr care se vor stabili sumele care
urmeaztr sf, le pldteasctr in conformitate cu prevederile contractului, precum pi daunele pe

d)

carc f€buie str le suporte Ankeprenorul general din vina ctrruia s-a reziliat contractul.
Plata garanliei de buntr executare se va efectua numai duptr expirar€a perioadei de garan{ie

13.6.

(dupd efecluarea r€c€ptiei finale), iar in cazurile prevtrzute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dup[ rezilierea contractului.

13.7. Dupl rezilierea contmctului, Beneficiarul poate aontinua cxeautarea luardrilor

cu

respectar€a prevedarilor logalo.

14. Dispozilii final€

14.1.

a.
b.
c.

Urmetoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite ti vor fi interpretate ca
fiind parte integranttr a pr€zentului contract:
prezentul formular de contract completat $ semnat;
ofetu, fo.mularul de oferttr 9i anexa la formularul de ofertd;
listele cu cantitili de lucrdri Si utilaje, devizcle-ofcrt{ $ listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2.

Documentele contraotului vor li intocmite ln limba de star, iar in oaz de neoesitate, in altd
limbtr de circulalie intemalionaltr.
14.J. In caz urile in carc spar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prczentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, carc va emite inshucliuni in acest sens pentru Antreprenorul
geneml.

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificlri fdrtr acordul ambelor ptr4i.
14.5. Prezentul Contract se considerd lncheiat ti inrtr in vigoare la data semn rii, fiind

valabil

pinl la 31.12.2018.

14.6. Prezentul Contract

"_"

repr€zinta acordul de voinltr

al amb€lor p&ti

li

este semnat astdzi,

20

14.7. Penlru confimar€a celor mentionate mai

P8ile au semnat

prezentul Contmct in
conformitate cu legislalia Republicii Moldova, la data 9i anul indicate mai sus.

15.
..BENEFICIAR":

sus,

Rechizitele juridice, pogtale gi de
..

pllli

ale

ANTRITPRENOR":
Adresl

Tel./Faxi

Tel./Far(:

Denumirea

Denumirr:a

Brncii:

BIncii:

Bdncii:

Bincii:

Cod
Bancar:
Cont de
decontarel
Cod fiscal:

Ccd
Bancar:
Cont de
decontarr:
Cod fiscal:

Adresa

16. Semnlturileptrrfilor

" BENEFICIAR'':

.(

L.$.

L.$.

D_

ANTRIIPRENOR''I

pl{ilor

