W ACHIZITII

PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.
privind achizilia prin Licitalie Publicd

20

(municipiu, orag, judel)

1.

Plrfile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica

intre

data-,

nr'

din

' cu

'.oi@Testemi1ianu,29,telefon::(022)40-36-97,fax:(022)72.90-33,
la Camera inregistrarii de Stat, cu nr.]003600150783 din "18"decembne2003,
inregistrat
reprezentat prin director. dl. Anatol CIUBOTARU,
1.i r r- n- ,^^.f-^:^-.^^ l^ ^ -^+^
t
^i
^in calitate
parte, qi
de Beneficiar, pe de o
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in
(localitatea)
, fax:
, telefon:
str.
jnt.gitttut la Camera inregistr[rii de Stat, cu m. .
e-mail:
))
autorizat p e ntru activitate a in c o n struc \ii: afiorizalia nr .
20
din"
))
20-, , eliberat[ de
din "
pe un termen de
,ani, pentru genurile de activitate
) in calitate
reprezentat prin
I

(numele gi funclia conducdtorului)

de Antreprenor, pe de

alt[

Parte.

2,

Antreprenorul se obligd sd execute

Obiectul contractului
Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu
e, precum 9i cu normativele, standardele 9i

prescripliile tehnice in vigoare.

3.

3.1.

Perioada de executare
Durata de executare a lucr6rilor contractate este de maxim

4luni de la semnarea

contractului, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de cdtre
beneficiar - ordonatorul de credite.
perioada de executare poate f,r prelungitd dacd constringerea activitfiii se datoreaza
urmitoarelor cauze:
generate de Beneficiar;
gr"r" organizate de federaJia sindicatelor de ramurd la nivel national 9i recunoscute
iulegale prin justilie ale personalului Antreprenorului general sau ca umare a unor
evenimente similare desfdqurate Ia un operator economic care este un fumizor al

3.2.

a)
b)
'
c)

AntrePrenorului general;
forfa majore sau alte situalii extreme neimputabile 9i imprevizibile pentru

Antreprenorul general;
influenla factorilor climatici, care impiedici respectarea in executare a normelor 9i
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
calamitdli naturale recunoscute de autoritatealegald'.
Conform dispoziJiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucr[rilor .ru u unor p6(i ale acestora pe o durat[ gi in modul in care Beneficiarul consider[
necesar. Pe timpul suspend[rii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sist[rii lucr[rilor suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de Beneficiar.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notiltca Beneficiarul ca sint indeplinite
condiliile de recepfie, solicitind ionuo.ur.u comisiei. inbaza acestei notificdri, Benef,rciarul
va convoca comisia de receplie.
in baza documentelor de confirmare a executirii gi a constat[rilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condifiile pentru anunlarea comisiei de receptie' In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri gi deficienle acestea vor fi aduse la cunogtinla
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru ftnalizarc sau remediere.
DupS constatarea lichidirii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, Ia o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receplie. Comisia de receplie
va constata rcahzarca lucr[rilor in conformitate cu documenta]ia de executare, cu
reglementdrile in vigoare gi cu prevederile din contract. in funcfie de constatdrile fdcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receptia poate fi fi6cut[ 9i pentru p[4i de
construclie distincte fizic Ai funclional.

d)

e)

3.3.

3.4.

3.5.

4.
4.L

Valoarea lucririlor gi modalitifile de platl

Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
lei (inclusiv TVA),
bugetare anuale, prin transfet, l0%o in
alocdrilor
in
limitele
fi
efectuate
Achit[rile vor
avans, 90o/o duplr semnarea procesului-verbal de receptie a lucrdrilor executate.
Plata facturii finale se va face in termen de 90 zile de la semnarea procesului-verbal de
receplie a lucrdrilor. Dac[ verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi pldtitd
imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receplie final[ nu va fi
semnat de comisia de recepfie, care confirm[ c[ lucr6rile au fost executate conform

de
4.2.
4.3.

4.4.

contractului.
Recepfia final[ va

4,5.

fi efectuat[

conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi condilionati de
semnarea procesului-verbal de receplie final 6.

5.

Ajustarea valorii contractului

5.1.

Pentru cazurile cind urmeazd sd fie fdcute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pA4ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenla in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd modalitalile de ajustare a valorii
contractelor de achizifii publice.

6.

Antreprenorul general gi subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucr6rile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general derealizare a lucrdrilor gi graficul de executare 9i de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.
6,2. in cazul in care pdrfile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizd,

6.1.

Antreprenorul general trebuie s[ prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate gi lucrlrile pe care aceqtia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executdrii lucr[rilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la

...er.u Beneficiarului,

datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate'

6.4.

Angajarea forfei de munc6 pebazd de acord nu este consideratd ca fbcind obiectul unei
subcontract[ri.

7.
.1.

7

Drepturile gi obligafiunile antreprenorului general gi ale beneficiarului

intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cdtre
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de reahzare a lucr6rilor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
p. propii. rAspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentalia de
executare gi prevederile actelor normative in vigoare in construclii. De asemenea, ate
obligatia de a tonduce executarea lucr6rii contractate pi de a veghea asupra menfinerii ordinii

7.2.

7

.3.

la locul unde se desf6goard activitatea'
Documentatia pusd la dispozilia Antreprenorului general se repartize azd, astfel:
integral al documentatiei se prevede pentru completarea c64ii tehnice;
.,.,
"*"*plur
dou[ exemplare rdmin la dispozilia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pf,streazi la gantier, iar
altul va fi linut de cdtre acesta la dispozilie pentru consultare de c6tre Inspeclia de
Stat in ConstrucJii, precum gi de c6tre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul

a)
b)
c)

tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (ataqamentele) 9i alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sE le intocmeascA $i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cdtre Beneficiar
sau Antreprenorri general, dupd caz, Ia cererea gi in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract gi trebuie sd fie restituite la cerere, dacl nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecat[ face parte integrant[ din contract. Ea trebuie sa fie corectd 9i completd'
Prelurile siabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract 9i toate operaliunile pentru
terminarea gi intrelinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eqalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare execut[rii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucr[rilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s[ conJind instrucliuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, c[ acestea pot s[ provoace intirzieri sau intreruperi in
iesfbgurarea lucrdrilor. Notificarea va conline detaliile sau dispoziliile ce se cer gi va
speciirca data la care acestea au fost necesare, precum gi intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.
intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizdva fi pus[ la
dispozifla subantreprenorilor de c[tre Antreprenorul general, fdrd platL in dou6 exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de

7.4.

7.5.

7.6.

7.1.

executare,

7.8.

Antreprenorul general va executa gi va intrefine toate lucr[rile, va asigura fo(a de munc6,
materialele, utilajele de construclii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta iqi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate pe
gantier gi pentru procedeele de executare utilizate.
1n
Forma de garanfie bancard agreatd de Beneficiar este
o/o din valoarea contractului atribuit'
cuantum de 5

7.9.

general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se atgqeazd sd oblind
garanlia din partea unei binci, pentru o sumd care reprezintd garanlia de bund executare a
iontractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit'
7.11. Garanfia de bun6 executare se va restitui Antreprenorului general in baza notific[rii
Beneficiarului c[tre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de recepfie finalI.
7.12. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garanlia la termenul fixat, Ia
expirarea duratei de bun[ executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea dat[ preten]ii
urupru ei. Atita timp insd cit pretenliile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
pout. reline o parte corespunzdtoare din valoarea garanliei, in limitele prejudiciului cauzal
7.13. Antreprenorul g..r..ul garanteazd cd, la data recepliei, lucrarea executat[ are calit[1ile
stipulate in contrict, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula ,uloar.u sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract'
7.14. La lucrarile la care se fac inceriari, se consider6 calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
lucrdrilor in conformitate cu
7 ,15, Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfbgurarea
prevederile contractului, prin responiabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munc6, in ateliere, depozite qi oriunde se desftgoard activitdli legate de reahzarea
obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie sf, i se puna la dispozitie desenele 9i documentatia
de executare pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle, conditria fiind ca prin aceasta sE
nu se divuige taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum 9i
documentaliile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenliale.
7.16. Beneficiarul este autorrzat s[ emitd dispoziliile pe care le considerd necesare executdrii
lucr[rilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseaz[ in
principiu numai Antreprenorrlui gen.tal gi dirigintelui de gantier, cu exceplia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
s[ i se comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
7.17. Dac[ Antr.p."rorri general considerl c6 dispoziliile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, eipoate ridica obiecfii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziliile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dac[ prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeazd dificult[1i in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cdtre Beneficiar.
7.1g. Trasarea axeloi principale, bomelor de referinla, cdilor de circulalie gi limitelor terenului
pus la dispozilia Antreprenorului general, precum gi materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligaliuni ale Beneficiarului.
pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
7 .19.
obligat s6 protejeze gi s[ pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

7.10. Antreprenorul

lucrdrilor.

gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sint hot[ritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite gi sd inqtiinleze
Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitatile constatate sau presupuse'
7.21. Antreprenorul general are obligalia sd stabileasc[ toate rela]iile care reglementeazd
raportuiile cu subantreprenorii de specialitate qi este rdspunzdtor fa\d de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligaliunilor legale 9i

7.20. Ridic6rile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum

profesionale.

Beneficiarul are obligafia sd-gi procure toate autor\za\rile gi avizele prevdzute de actele
normative, precum gi regutamentele (documentele) care s6-i permita executarea lucrdrilor in

7.22.

cauzd.

7.23.

Pe parcursul executdrii

a)

lucrlrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

indep6rtarea de pe gantier a oricdror materiale care sint calitativ necorsspunzdtoarel'

b)
ri

inlocuirea materialelor necorespunzdloarc calitativ cu altele corespunzdtoare;
indepirtarea sau refacerea oricirei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzdtoare din
punct de vedere calitativ.
7.24. in cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja gi pl6ti alli antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in leg6turd cu faptul neexecutlrii.
7.25, in cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoper6 valori
istorice, artistice sau gtiintifice, Antreprenorul general este obligat s[ opreasc[ executarea
lucr6rilor in zona respectivd gi si comunice Beneficiarului, organelor de poliJie sau organelor
competente acest faPt.
7.26. ln iimput deslaguiarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s[ mentinI cdile de
acces libere, sA retragd utilajele, s[ indepdrteze surplusurile de materiale, deqeuri 9i lucrdri
provizorii de orice fil, care nu sint necesare, iar Ia terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe $antier toate utilajele de construcfie, surplusurile de materiale,
degeurile gi lucririle provizorii'
Antreprenorul general trebuie sd obtin6, pe propria cheltuiala, toate avizele gi aprobirile 9i
7.27
s[ pl6teasc6 toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum gi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor.

.

g.1

8.

Forfa de munci

Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdlile necesare angajdrii
intregii fo4e dehunc[ pentru truiirur"ulucrfuilor contractate in conformitate cu prevederile
legislaliei in vigoare.

g.

Materialele gi executarea lucrlrilor propriu-zise
g.L Materialele vor fi de calitatea prev[zutd in documenta]ia de executare, urmind a fi supuse
proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
periodic la diverse testari de cdtre -erere,
forfa de munc6, instrumentele, utilajul 9i
Antreprenorul general va asigura, la

materialele necesare pentru examinarea, mdsurarea gi testarea lucrdrilor.
Costul probelor gi incerclrilor va fi suportat de Antreprenorul gene-ral.
probele neprev[zute gi comandate de Beneficiar pentru verifrcarea unor lucrdri sau
materiale puse in operl vor fi suportate de Antreprenorul general, dac6 se dovedeqte cd
materialele nu sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractulu i. in caz contrar, Benefi ciarul va suporta aceste cheltuieli'
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autottzatd de aceqtia au acces tot timpul la
lucr6ri p" gurrii"r. gi in locurile unde se preg[te9te lucrarea, in depozite de materiale

g.2.
g.3.

g.4.

prefabricate etc.

9.5.

fi

acoperite lard aprobarea responsabilului tehnic
sd
atestat qi, dup[ cM, aproiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
general
Antreprenorul
examineze gi sa urmaieascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascuns[.
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucr6ri, inclusiv
fundaliile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul
vor participa la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor de mai sus.
9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozilia Beneficiarului
gi va reface u..uit6 parte sau pirfi de luirare, dacd este cazul. Dacd se constat6 cd lucririle
au fost de calitate corespunzEtoare gi realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
g.7. Beneficiarul trebuie s5 pun6 la dispozilia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, lard platd:
a) suprafetele di teren necesare pentru depozite gi locuri de muncl pe gantier;
b) c[ile de acces rutier;

Lucrlrile care devin ascunse nu vor

racordurile pentru utilitail (apd, gaz, energie, canalizue etc') pinala limita
amPlasamentului gantierului'
al altor aparate de
Costurile pentru consumul de utilitdli, precum gi cel al contoarelor sau
antreprenori,
m6surat se suport6 de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor
costurile se suport[ proporfional de cdtre acegtia'
lfuA
Lucrlrile executate de Antreprenorul geneial in afara celor prev[zute in contract sau
a
fard
dispozilia Beneficiarului, precum gi cele care nu respect[ prevederile contractului,
vor h plitite Antreprenorului
exista in acest sens o dispbzilie expresa a Beneficiarului, nu
stabilit cu
general. Antreprenorut gineral tretuie sE inldture aceste lucrdri, in termenul
pagubele pe care le-a
Beneficiarul. De asemenia, el rdspunde in fala Beneficiarului de toate
numai dac6 se
provocat acestuia. Lucr6rile respective vor fi ptdtite Antreprenorului general
in care caz
dovedesc a fi necesare gi se pr.r,rprn. cd ele corespund voinlei Beneficiarului,
vor fi notificate imediat'
modul
9.10. Lucr6rile vor incepe dup6 10 zile de la semnarea qi inregistrarea contractului in
corespunzdtor gi primirea ordinului de executare'

c)

9.g.

g.g.

10. perioada de garan(ie gi remedieri
10.1. perioada de garanlie pentru lucrdrile prevlzute

in perioada de garanfie
la art. 2 al prezentului contract este

de

10.2. perioada de garanJie curge de la data receptiei lucr[rilor gi pind la expirarea termenului
prevdzut la punctul 10.1 din prezentul articol'
10.3. Antreprenorul general are obligalia cain perioada de garanlie s6.inl4ture toate defectiunile
urma unei notificdri
ce tin de n"respJc tarea clauzeloi contractuiui, pe cheltuialE proprie, in
transmise de cltre Beneficiar.
general,
10.4. Dac6 defectiunile nu se datoreazd neglijenlei sau lipsurilor Antreprenorului
executate de cdtre u..rtu, conform prevederilor contractului, costul

lucrdrile

fiind

remedierilor va fi evaluat gi platit ca lucr[ri suplimentare.

11. RlsPunderea

Pirfilor

ale
11.1. Parfile de contract rdspund, fiecare, pentru greqelile proprii, plecum 9i pentru cele
pentru
juridice
le
utrhzeazi
pe
care
gi
reprelentanfilor lor tegaii gi ale persoanelor frzice
indeplinirea obligaliilor ce le revin'
te4, pa$le
lL2. Dacd in leg6tur[ cu executarea lucrdrilor de construcJii se produce o daun[ unuiintre
p6rfi a
contractante r6spund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea
gradul de vinov[tie a
cuantumului rdspunderii pentru dauna piovocatd se va fine seama de
prevdzut altfel.
fiec6rui partenei in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a
de
benehciar in
Dac6 prejudiciul ciuzat te(ei persoane este urmare a unei mEsuri dispuse
forma in care a fost upii.uia, atunci acesta poart6 singur r[spunderea, numai dac6
Antreprenorul general t-a inqtiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei'
pentru
11.3. Antreprenorui general este obiigat,ionform prevederilor legale, la plata daunelor
a terenurilor
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilit61i,
a unor
limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum 9i ca urmare
ingr6diri sau limitdri din proprie vin[.
a lucrdrii,
n.4. i; ;riin .*. Antrepienorul general are dubii cu privire la modul de executare
de
parfilor
sau
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor
privire Ia lucr6rile
constructie, utilaje tehnologlce etc., livrate de Beneficiar, precum 9i cu
in scris,
obiecJiile,
comunice
executate de alli agenli economici, atunci el trebuie s[-i
rf,mine
Beneficiarului, imed-iat gi pe cit posibil, inainte de inceperea lucr6rilor' Beneficiarul
rlspunzator pentru informafiile, dispoziliile 9i livrarile sale.
11.5. Antreprenorul generat treuuii sa asigure lucrlrile executate gi dotlrile pe care le.are la
El
dispoziiie impotiva degradarii gi rurturitor pin[ Ia predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar'
a
trebuie sa ia masuri de froteclie contra degradarii lucrarii datorita acliunilor atmosferice 9i

apei gi s6 indepdrteze zdpada 9i gheala.
11.6. Dac[ nerespectarea de cltre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau

hotlriri ale autoritdlilor administraliei publice locale sau ale altor organe locale,

legal

constituite, gi care au caracter obligatoriu la executarea lucr[rilor, provoac[ pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in m[rimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parfile
pentru daunele
contractante, atunci cealalta parte poate emite preten[ii privind despdgubirea
intervenite gi care pot fi dovedite.
11.8. pentru refuzul de a executa lucr[rile prevdzute in prezentul Contract, se va re]ine garan]ia
de bun[ executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituit6 in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5o/o
din suma total[ a contractului.
11.9. pentru executarea cu intirziere a lucr6rilor, Antreprenorul poarta rispundere material[ in
valoare de 0,1% din suma lucr[rilor, penlru fiecare zi de intitziere, dar nu mai mult de 5%
din suma totali a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaqeqte -10- zile, se
considera ca fiind refvz de a executa lucririle prevdzute in prezentul Contract 9i
Antreprenorul i se va reline garunlia de bund executare a contractului, in cazul in cate ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7 .9.
pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta rdspundere materialS in valoare de 0-lo/o
1 1.10.
din suma lucr[rilor, pentru fiecare zi deintirziere, dar nu mai mult de 5% din suma total[ a
prezentului contract.
fel de daune - interese, compensalii
1 1.1 1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un
pl6tibile conform prevederilor legale, in privinla sau ca urnare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei p.isoare angajate de Antreprenorul general, cu exceplia unui
accident sau prejudiciu rezuitind din vina Beneficiarului, a agenlilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solufionarea

litigiilor

propriet[]ile materialelor de construc]ie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiinlare prealabild a celeilalte p6r[i, sd cear6 efectuarea unor cercetiri de
L6t.. o institulie pubticd de cercetare. Costurile cercet6rilor efectuate se suport[ de partea a
c6rei culpd a fost doveditd.

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea

gi

13. Rezilierea contractului

13.1.

general poate cere rezilierea contractului, dacd :
Antreprenorul
-Beneficiarul
nu-gi indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa 9i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;
Beneficiarul nu onoreazd o platd scadenta mai mult de 3 luni;
Beneficiarul notificd antreprenorul general cE din motive neprev6zute 9i datorit[ unor

a)
b)
.i

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaJiunilor
contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac6:
Antrepienorul general a fost declarat falit, intr[ in lichidare in vederea fuzion[rii sau
are o ipoteca Pe caPital;
Antreprenorul general a abandonat contractul;
Antreprenorul general nu incepe lucrdrile 1616 s[ aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen de 5 zile de la primirea dispoziliei scrise de reincepere
a lucrdrilor;
Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzltoare de pe gantier sau
nu a refEcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menlionate la punctele 13.1' 9i 13.2, din
prezentul articol se va comunica in scris pdrfii contractante cu cel pu]in 5 zile lucr[toare
anterior d6jii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul,in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie care va
efectua receptia cantitativd gi calitativa a lucr[rilor executate.
13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucr5rilor efectiv executate,

a)
b)
c)

d)

sumele care
inventarul materialelor, utilajelor gi lucrarilor provizorii, dup[ care se vor stabili
precum 9i daunele pe
urmeazd s6 le pl6teascd in conformitate cu pieuederile contractului,
reziliat contractul.
care trebuie s6 ie suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a
garan]ie
13.6. plata garanfiei de bun[ executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de
punctul 13'2'
(dup6 Jectuarea recepfiei finale), iar in cazurile prevdzute Ia literele c) si d)
iin prezentul articol dup[ rezilierea contractului'
13.7. Dupa rezilierca coritractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. DisPozi{ii finale
ca
documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite gi vor fi interpretate
fiind parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat 9i semnat;
tf.rtu, formularul de ofertd gi anexa la formularul de ofert6;
resurse
listele cu cantitfii de lucrari gi utilaje, devizele-ofert[ gi listele cu consumurile de

14,1. Urmdtoarele

a.
b.
c.

anexate.
alt[
contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in
Documentele
14.2.
limb[ de circula]ie interna]ionald.
14.3. in cazurile in care apar ambiguitdli sau discrepanle in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Bineficiar, care va emite instrucJiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificdri fErd acordul ambelor pdrli'
14.5. prezentul Contract se considera incheiat gi intr6 in vigoare la data semndrii, fiind valabil

pin[ la

14.6.

Prezentul Contract reprezintd acordul de

aa

))

20-

voinf[ al ambelor pArti 9i este semnat astdzi,

.

in
14.7. -Pentru confirmarea celor menlionate mai sus, P[rtile au semnat prezentul Contract
conformitate cu legislalia Republicii Moldova,la data 9i anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, pogtale 9i de pllfi
..

BENEFICIAR'':

" ANTREPRENOR":

Adresa:

Adresa:

Tel./Fax:

Tel./Fax:

Denumirea

Denumirea
B6ncii:

B6ncii:

Adresa

Adresa

Bincii:

B[ncii:

Cod
Bancar:

Cod
Bancar:

Cont de

Cont de

decontare:

decontare:
Cod fiscal:

Cod fiscal:

ale

16. Semniturile PIr$ilor

..BENEFICIAR":

..ANTREPRENOR":

L.$,

L$.

pirfilor

