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nr._02_

La Acordul-cadru de lucriri nr. 36363/14.10.2015

1. Pdrlile contractului subsecvent

intre
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR, cu adresa in Bdul. Regina Elisabeta nr. 16, sector 3,
Bucuregti, telefon 0213156840 fax 0213112380, cod fiscal 5110730, cont trezorerie
RO03TRE27035026XXX000135, reprezentati prin Director General Ing. Mihai Endchescu 9i
Director Economic Ec. Oana Vianu, in calitate de achizitor, pe de o parte

9i
S.C. TEHNOINSTAL S.R.L. cu adresa sediului social Tn Bucuregti str. Dragog Vodi nr. 54, sect 1,
avdnd telefon/fax 0318262763, e-mail office@tehnoinstal.ro, numir de Tnmatriculare la registrul
come(ului J4011184912002, cod flscal 

- 
RO 15029340, cont trezorerie ROTOTREZ

700506XXX008217-ATCP, reprezentatd prin administrator Eduard Socaci, Tn calitate de
executant, pe de altd parte

2.1 -in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract -prezentul contract 9i toate anexele sale;
b. achizitor gi executanf - pdrtile contractante, a9a cum sunt acestea numite in prezentul

contract;
c. pretul contractului - pretul pldtibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald 9i corespunzdtoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul executd lucrarea;
e. forla majord - reprezintd o imprejurare de origine externi, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibili 9i inevitabild, care se afld in afara controlului oricdrei pdrti, care nu se datoreazd
gregelii sau vinei acestora, 9i care face imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rizboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivd, ci enuntiativd. Nu este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fird a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligati i lor uneia din pd(i;
f . zi - zi calendaristicd: an - 365 zile.

3.lnterpretare
3.1 in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural gi vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zlle reprezinti zile calendaristice dacd nu se
specificd Tn mod diferit.

Clauze ohligatorii

4. Obiectul 9i prelul contractului
4.1- Executantul se obligd sd execute lucrdrile de repara(ii curente: Tnlocuire invelitoare la
imobilele situate Tn str. llfov nr. 3, sector 5, str. Anibal Teohari nr. 12, sector 5 gi Calea Mogilor
nr. 195, sector2, cu toate lucrdrile aferente conform devizelorofertd, in perioada convenitd 9i in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.



4.2. - Achizitorul se obligd si pliteascd executantului pretul pentru cantitdlile real executate
necesare indeplinirii contractului de lucriri de repara{ii curente : Tnlocuire invelitoare la imobilele
situate in str. llfov nr. 3, sector 5, str. Anibal Teohari nr. 12, sector 5 gi Calea Mogilor nr. 195,
sector 2, cu toate lucrdrile aferente conform devizelor ofertd.
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrdrilor executate,
platibil executantului de citre achizitor este de 282.999,57 lei, din care 54.774,11 lei reprezinti
T.V.A.

5. Durata de execulie a lucrdrilor
5.1 - Durata de execu[ie a lucrdrilor din prezentul contract este de 18 zile gi Tncepe Tn condifiile
detaliate la art. 6.1, dar fird a se depdgi termenul de flnalizare de 23.12.2015.

6. Executarea contractului
6.1 - Executarea contractului incepe dupd constituirea garantiei de bund executie 9i predarea
amplasamentului.

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:

1. devize oferti prezentate in procedura de reofertare cu nr. A.F.l. 42982127.11.2015
2. certificatele de calitate materiale puse in operi
3. garantia de bund execufie
4. solicitare devize ofertd cu nr. A.F.l. 42441124.11.2015
5. proces verbal de reofertare nr. A.F.l.43322103.12.2015
6. ordin de Tncepere lucriri
7. procese verbale de recepfie la terminarea lucririlor
8. proces verbal de receplie finali, respectiv la expirarea perioadei de garanlie

8. Proteclia patrimoniului cultural nalional
8.1.- Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, Tn relatiile dintre pdrti, ca
fdcind patre din patrimoniului cultural national gi se va proceda conform pct. 8.3.
8.2.- Executantul are obligafia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau
oricare alte persoane si nu indepdrteze sau sd deterioreze obiectele prevdzute la clauza 8.1, iar
imediat dupi descoperirea gi inainte de indepdrtarea lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceasti
descoperire gi de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind Tndepdrtarea acestora. Dacd
din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd Tntdrzieri gi/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, pirtile vor stabili:

a)orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
8.3.- Achizitorul are obligatia, de indatd ce a luat la cunogtinti despre descoperirea obiectelor
previzute la clauza 8.1, de a ingtiinfa in acest sens organele de poli[ie gi comisia monumentelor
istorice.

9. Obligaliile principale ale executantului
9.1 - Executantul se obligd sd execute, si finalizeze lucririle de repara{ii curente: inlocuire
invelitoare la imobilele situate in str. llfov nr. 3, sector 5, str. Anibal Teohari nr. 12, sector 5 si
Calea Mogilor nr. 195, sector 2, cu toate lucririle aferente conform devizelor ofertd, in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
9.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa 9i finaliza lucrdrile, precum 9i de a remedia viciile
ascunse, cu atenfia 9i promptitudinea cuveniti, in concordanfd cu obligafiile asumate prin contract,
Tn limitele prevdzute de prezentul contract.



(2) Executantul are obligafia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele 9i toate celelalte obiecte, fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de 9i pentru contract, in misura Tn care necesitatea asigurdrii acestora este
prevdzuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguranfa
tuturor operatiunilor executate pe gantier, precum 9i pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor gi a reglementirilor legii privind calitatea ?n constructii.

(2) Un exemplar din documentatia predatd de cdtre achizitor executantului va fi tinut de
acesta Tn vederea consultdrii de cdtre Inspectia de Stat Tn Construcfii, Lucrdri Publice, Urbanism gi
Amenajarea Teritoriului, precum 9i de cdtre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligafia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate Tn
anexele contractului, caietele de misuritori (atagamentele) 9i, dup6 caz, in situafiile convenite,
desenele, calculele, verificdrile calculelor gi orice alte documente pe care executantul trebuie si le
intocmeasci sau care sunt cerute de achizitor.
9.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta 9i executa dispozitiile achizitorului Tn orice
problemd, menlionati sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul
considerd cd dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, Tn scris, fdrd ca obiectiile respective sd Tl absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceplia cazului Tn care acestea contravin prevederilor legale.
9.5 - Executantul este responsabil de trasarea corecti a lucrdrilor fatd de reperele date de
achizitor, precum 9i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor gi
resurselor umane necesare indepliniri i responsabilitdti i respective.
9.6 - Pe parcursul executiei lucririlor 9i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezenfd pe
gantier este autorizatd gi de a menfine gantierul (atAt timp cdt acesta este sub controlul sdu) gi
lucrdrile (atAt timp cdt acestea nu sunt finalizate gi ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine
necesari evitirii oricirui pericof pentru respectivele persoane

ii) de a procura gi de a Tntretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protecfie, ingrddire, alarmd gi pazd, cdnd 9i unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre
achizitor sau de cdtre alte autorititi competente, Tn scopul protejirii lucrdrilor sau al asiguririi
confortului riveranilor;

iii) de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe 9i in afara
gantierului 9i pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
9.7 - Executantul este responsabil pentru menfinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor gi instalatiilor care urmeazd a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pdnd la data semndrii procesului-verbal de receptie a lucrdrii.
9.8 - (1) Pe parcursul execuliei lucririlor 9i al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia,
in mdsura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil sau Tn mod
abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) ciile de acces, prin folosirea 9i ocuparea drumurilor 9i ciilor publice sau private care

deservesc proprietdtile aflate Tn posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.
(2) Executantul va despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor 9i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultdnd din sau ?n
legiturd cu obliga[ia prevdzuti la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd
cu sau sunt pe traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de cdtre
traficul propriu sau al oricdruia dintre subcontractantii sii; executantulva selecta traseele, va alege



9i va folosi vehiculele, va limita gi repartiza Tncirciturile, in a9a fel incdt traflcul suplimentar ce va
rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora
asemenea, de pe 9i pe gantier, sd fie limitat, in mdsura in care este posibil, astfel Tncdt sd nu
produci deteriordri sau distrugeri ale drumurilor 9i podurilor respective.

(2) in cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afli pe traseul gantierului, datoriti transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligafia de a despdgubi
achizitorulimpotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil 9i
va pldti consolidarea, modificarea sau imbundtitirea, Tn scopul facilitdrii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri care comunicd cu
sau care se afl5 pe traseul gantierului.
9.10 - (1) Pe parcursul execufiei lucririi, executantul are obligatia:

i) de a evita, pe cdt posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instala[ii, surplus de materiale;
iii) de a aduna gi indepdrta de pe gantier dirdmdturile, molozul sau lucrdrile provizorii de
orice fel. care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reline pe gantier, pind la sfdrgitul perioadei de garanfie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucriri provizorii, care Ti sunt necesare ?n scopul
indepliniri i  obligati i lor sale in perioada de garanlie.
9.11- Executantul se obligi si despigubeasci achizitorul Tmpotriva oriciror:

i) reclamatii 9i acfiuni Tn justitie, ce rezultd din Tncilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mdrciinregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau Tn legdturd cu execufia lucrdrilor sau
Tncorporate in acestea;

9.12.- Executantul are obligatia de a respecta regulile obligatorii referitoare la conditiile de muncd,
de protectie, sigurantd gi igiend a muncii gi normele specifice PSl, care sunt in vigoare la niyel
national.
9.13.- Executantul va respecta curdtenia la punctul de lucru, tindnd cont cd lucririle se vor executa
fdri evacuarea locatarilor

1 0. O bl i galiil e achizitorul ui
10.1 - Achizitorul se obligd sd pldteascd executantului prelul convenit pentru executia si finalizarea
lucrdrilor de reparalii curente: inlocuire invelitoare la imobilele situate Tn str. llfov nr. 3, sector 5,
str. Anibal Teohari nr. 12, sector 5 gi Calea Mogilor nr. 195, sector 2, cu toate lucrdrile aferente
conform devizelor ofert6.
10.2 - La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile gi avizele
necesare executiei lucrdrilor.
10.3- (1) Achizitorul are obligalia de a pune la dispozitia executantului, firi platd, dacd nu s-a
convenit altfel, urmdtoarele:

a) amplasamentul lucririi;
b) racordurile pentru utilitdti (api, gaz, energie, canalizare etc.), pind la limita
amplasamentului gantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum 9i cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suportd de cdtre executant.
10.4- Achizitorul are obligatia de a examina gi misura lucrdrile care devin ascunse Tn cel mult 5
zile de la notificarea executantului.
10.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor 9i a oriciror alte
informatiifurnizate executantului, precum gi pentru dispozitiile de gantier.



11. Sancliuni pentru neindeplinirea culpahild a obligaliilor
11'.1 - ln cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu igi indeplinegte obliga[iile asumate
prin contract intr-o perioadd de 30 zile, atunci achizitorul este indreptdfit de a deduce din pretul
contractului, ca penalitdti, o sumd echivalentd cu o cotd procentuald de 1% din prelul contractului,
pe fiecare luni sau fraclie de lund.
11.2 - Tn cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile Tn termen de 60 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a pldti, ca penalitdti, o sumd echivalentd cu o
coti procentuald de 1o/o din plata neefectuatd pe fiecare lund sau frac{ie de luni.
11.3- Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre pdrti, in mod
culpabil, dd dreptul pi(ii lezate de a considera contractul reziliat de plin drept fdrd intervenlia
instanfelor de judecati, gi de a pretinde plata de daune-interese, dupd notificarea prealabili.
11.4- Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisd
adresatd executantului, fdrd nici o compensatie, daci acesta din urmd dd faliment, cu conditia ca
aceastd denuntare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru
executant. in acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru
partea din contract indeplinitd pAnd la data denuntdrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanlia de bund execulie a contractului
12.1.- Executantul se obligi si constituie garantia de buni executie a contractului in cuantum de
5% din valoarea contractului pentru perioada cel pufin egald cu durata contractului subsecvent,
dar nu mai micd dec6t perioada de garan(ie pentru categoriile de lucrdri specificate in contract,
?nainte de inceperea executiei contractului, cu condilia prezentdrii unei declarafii pe proprie
rispundere din care si rezulte cd se Tncadreazd Tn categoria IMM-urilor.
12.2.- Garanfia de bund execufie se va constitui sub forma Scrisorii de garanfie financiari de bund
execu{ie (emisa de o societate de asigurdri sau bancari) prezentati pini la data semndrii
prezentului. Garantia de buni executie se poate constitui 9i prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi parfiale. in acest caz, contractantul are obligalia de a deschide un cont la
dispozifia autoritdlii contractante, la o bancd agreatd de ambele pi{i. ln cazul in care autoritatea
contractantd are calitatea de autoritate publicd, institutie publici sau operator economic cu capital
integral sau majoritar de stat, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil
distinct la dispozitia autoritilii contractante. Suma initialS care se depune de cdtre contractant Tn
contul de disponibil astfel deschis nu trebuie si fie mai mici de 0,5% din pretul contractului.
Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractantd urmeazd sd alimenteze acest cont de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate gi cuvenite contractantului pind la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buni executie in documentafia de atribuire.
Autoritatea contractanti va Tngtiinta contractantul despre virsdmdntul efectuat, precum gi despre
destinatia lui. Din contul de disponibil deschis laTrezoreria Statului pe numele contractantului pot
fi dispuse pliti atdt de cdtre contractant, cu avizul scris al autoritdtii contractante care se prezintd
unititii Trezoreriei Statului, cdt gi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a autoritdtii
contractante Tn favoarea cireia este constituiti garantia de bund executie, in situatia prevdzuti la
art. 91 din HG 92512006. Contul astfel deschis este purtdtor de dobdndd in favoarea
contractantului.
12.3.- Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, daci executantul nu iSi executi, executd cu intdrziere sau executi
necorespunzdtor obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buni executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului,
precizind totodatd obligatiile care nu au fost respectate.



12.4 - Achizitorul se obligi si restituie garantia de buni executie Tn condifiile gi termenii precizafi
la art. 92 alin. 4) din HG 925/2006.

13. inceperea gi execulia lucrdrilor
13.1 - Executantul are obligatia de a Tncepe lucrdrile Tn timpul cel mai scurt posibil de la primirea
ordinului in acest sens din partea achizitorului.
13.2 -ln cazul in care executantul Tnt6rzie inceperea lucririlor, terminarea pregdtirilor sau dacd nu
Tgi indeplinegte indatoririle previzute la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este indreptitit sd-i fixeze
executantului un termen p6nd la care activitatea sd intre Tn normal 9i si Tl avertizeze ci, in cazul
neconformdrii, la expirarea termenului stabilit va face aplicarea art. 1 1.3.
13.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea execufiei lucrdrilor gi de a stabili
conformitatea lor cu specificaliile din anexele la contract. Pd(ile contractante au obligatia de a
notifica, Tn scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest
scop, gi anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului 9i dirigintele de gantier
sau, dacd este cazul, altd persoani fizici sau juridicd atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munci, in ateliere, depozite 9i oriunde igi desfdgoard activititile legate de indeplinirea obligafiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.
13.4 - (1) Materialele trebuie si fie de calitatea prevdzutd ?n documentatia de executie;

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare
pentru verificarea, mdsurarea 9i testarea lucrdrilor. Costul probelor 9i Tncercirilor, inclusiv
manopera aferentd acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevdzute 9i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse Tn operd vor fi suportate de executant dacd se dovedegte ci materialele nu sunt
corespunzitoare calitativ sau cd manopera nu este Tn conformitate cu prevederile contractului. Tn
caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
13.5 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, fdri aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cite ori astfel de lucrdri sunt
constatate, pentru a fi examinate 9i misurate, fiind obligatorie Tntocmirea proceselor verbale
pentru lucrdri ascunse, semnate gi de citre reprezentanfii autoritdtii contractante, care vor fi
convocati, cu maxima urgenld, la punctual de lucru respectiv, cu respectarea art. 10.5 din
prezentul contract.

Valoarea lucrdrilor ascunse 9i a lucrdrilor suplimentare din Dispozitia de $antier, in acest
caz, va face obiectul unui nou contract subsecvent, care se va incheia dupi acceptarea devizului
ofertd de cdtre achizitor.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau p5(i de lucrare, la dispozitia
achizitorului, 9i de a reface aceasti parte sau pa(i de lucrare, dacd este cazul.

(a) In cazul in care se constatd ci lucrdrile sunt de calitatea corespunzitoare 9i au fost
executate conform documentafiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea 9i refacerea vor
fi suportate de citre achizitor, iar Tn caz contrar, de cdtre executant.

14. intdzierea 9i srstarea lucrdrilor
14.1-In cazulin care:

a. volumul sau natura lucririlor neprevdzute; sau
b. conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau
c. oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd executantului gi nu a survenit prin

incdlcarea contractului de cdtre acesta,
indreptitesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrdrilor sau a oricirei
pdrfi a acestora, atunci, prin consultare, pd(ile vor stabili:



-orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
' -pentru lucrdrile suplimentare, respectiv totalul cheltuielilor suplimentare se va Tncheia un

nou contract subsecvent.

1 5. Finalizarea lucrdrilor
15.1 - Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fl finalizat Tntr-un
termen stabilit prin graficul de executie (acolo unde este cazul), trebuie finalizat in termenul
convenit, termen care se calculeazd de la data Tnceperii lucririlor.
15.2- (1) La flnalizarea lucririlor, executantul are obligalia de a notifica, Tn scris achizitorului cd
sunt indeplinite condifiile de recepfie, solicitdnd acestuia convocarea achizitorului Tn vederea
recep(iondrii lucririi.

(2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate gi a constatdrilor efectuate pe teren,
achizitorul, prin persoana fiziciljuridici atestati potrivit legii, va aprecia daci sunt intrunite
conditiile pentru a convoca comisia de receplie. in cazul in care se constati cd sunt deficienfe,
acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se gi termenele pentru remediere gi finalizare.
Dupd remedierea tuturor deficienfelor, executantul va convoca comisia de receptie.
15.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiulTndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentalia de execulie gi cu reglementdrile in vigoare. in funclie de
constatdrile fdcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia, conform
dispozil i i lor legale.
15.4 - Recepfia lucrdrilor se concretiza printr-un proces
reglementdrilor in vigoare

16. Perioada de garanlie acordatd lucrdrilor

verbal de recep[ie intocmit conform

16.1.- Perioada de garantie acordati lucrdrilor de reparalii curente: inlocuire Tnvelitoare la
imobilele situate in str. llfov nr. 3, sector 5, str. Anibal Teohari nr. 12, sector 5 9i Calea Mogilor
nr. 195, sector 2, cu toate lucrdrile aferente conform devizelor ofertd, este de 5 (cinci) ani gi cur.ge
de la data receptiei efectuatd la terminarea lucririlor.
16.2- (1) in perioada de garanfie, executantul are obligafia, Tn urma dispoziliei date de achizitor, de
a executa toate lucrdrile de modificare 9i remediere a viciilor gi altor defecte a cdror cauzd este
nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitdtile previzute la alin. (1), pe cheltuiala
proprie, in cazulin care ele sunt necesare datoritd:

i) utilizdrii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

ii) neglijentei sau neTndeplinirii de cdtre executant a oricireia dintre obligatiile explicite
sau implicite care ii revin Tn baza contractului.

(3) In cazul Tn care defec[iunile nu se datoreazi executantului, lucririle fiind executate de
cdtre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat 9i pldtit ca lucriri
suplimentare.
16.3 - ln cazul Tn care executantul nu executd lucrdrile previzute in termenul stabilit conform
art. 5.1. siin termenii stabili{i la clauza 16.2 alin. (2), achizitorul este Tndreptdtit si solicite celorlal(i
doi operatori economici semnatari ai acordului cadru prezentarea de oferte Tn vederea executdrii
lucrdrilor. Cheltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de cdtre achizitor de la executant
sau relinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitdli de platd
17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre executant Tn termenul convenit de la
emiterea facturii de cdtre acesta - maxim 60 de zile.
17.2- Dacd achizitorul nu onoreazd facturile Tn termen de 60 zile de la expirarea perioadei



convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucririlor sau de a diminua ritmul
exbcu[iei 9i de a beneficia de reactualizarea sumei de platd la nivelul corespunzdtor zilei de
efectuare a pldtii. lmediat ce achizitorul Tgi onoreazi restanta, executantul va relua executarea
lucririlor in cel mai scurt timp posibil.
17.3 - Plata facturii se va face imediat dupd verificarea gi conflrmarea situafiei de plati cu
cantitilile real executate, de cdtre achizitor. Obligaliile de platd cdtre gropile de gunoi cad exclusiv
Tn sarcina executantului lucrdrilor. Dacd pentru execu{ia lucrdrii este necesari Tnchirierea de utilaje
gi echipamente, se va solicita acordul prealabil al achizitorului, iar facturile cu aceste costuri se vor
pliti separat adiugAndu-se la finalul situa{iei de plat5, dupd calcul TVA, dar fdrd a se depdgi
valoarea prezentului contract. Daci verificarea se prelungegte din diferite motive, dar, Tn special,
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt Tn litigiu va fi pldtiti imediat.
17.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pAni c6nd procesul-verbal de receplie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receptia final6 va fi efectuati conform prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garantie.

1 8. Ajustarea prelul ui contractul ui
18.1 - Pre[ul nu se ajusteazi

19. Subcontractanli (asocieri, participare cu ter! suslindtor)
19.1 - Executantul are obligafia de a Tncheia contracte cu subcontractanlii desemnati, in aceleagi
conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la Tncheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista cu datele de recunoagtere ale acestora, cAt gi contractele incheiate cu acegtia se
constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Executantul este pe deplin rispunzdtor fatd de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rispunzitor fatd de executant de modul in care'igi
indeplinegte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daci acegtia nu
igiTndeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preful contractului gi va fi
notificati achizitorului.

20. Forla majord
20.1 - Forta majori este constatati de o autoritate competenti.
20.2 - Forfa majori exonereazi pdrtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada Tn care aceasta actioneazi.
20.3 - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a forlei majore, dar fird a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd(ilor pdnd la apari[ia acesteia.
20.4 - Partea contractanti care invoci forla majori are obligafia de a notifica celeilalte pd(i,
imediat 9i in mod complet, producerea acesteia gi si ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie in
vederea limitirii consecintelor.
20.5 - Daci fo(a majori actioneazi sau se estimeazd ci va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pd(i incetarea de drept a prezentului
contract, fird ca vreuna din pdrfi si poatd pretinde celeilalte daune-interese

21 . S ol ulion area I itigi i I or
21.1 - Achizitorul 9i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabili, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi Tntre ei in cadrul sau in legdturi



cu Tndeplinirea contractului.
21:2- Dacd, dupd 7 zile de la inceperea acestortratative, achizitorul 9i executantul nu reugesc sd
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa sd se
solutioneze de cdtre instanfele judecdtoregti competente teritorial, sau pot face uz in functie de
situafie, de prevederile art. 11.3.

22. Limba care guverneazd contractul
22.1 - Limba care guverneazd contractul este limba romdn6.

23. Comunicdri
23.1 - (1) Orice comunicare Tntre pi(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd fie
transmisd Tn scris.

(2) Orice document scris trebuie Tnregistrat atdt in momentul transmiterii cdt giin momentul
primiri i.
23.2 - Comunicdrile intre pi(i se pot face 9i prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmdriiTn scris a primiri i comunicdrii.

24. Legea aplicabild contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din RomAnia.
P5(ile au Tnteles si incheie azi .............. prezentul contract Tn doui exemplare, cAte unul pentru
fiecare parte.

Achizitor. Executant,
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