
coNTRAcr SUBSEcvENT DE LUcRAnl run. 21t2015
(EXEcUTtE)

irurneTrruEREA $r ADMTNTSTRAREA uNoR srnAzl DrN BUcuREgl
PE o ounnrA DE 4 ANr - PA

1. Pirtile contractului subsecvent
Tn temeiul Acordului Cadru nr. 25 din data de 01 .04.20
subsecvent, incheiat
Tntre
ADMINISTRATIA STRAZILOR, cu sediul in Bucuregti, Str. Domnila Ancula nr. 1, Sector 1,

Telefon/Fax:313.81.70,Cod Fiscal 4433872, Cont Trezorerie RO08 TREZ 24AB 4030 3200
200X , deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentatd prin p Director General Augustin
Anghelescu, p Director General Adjunct Vasilica Nicolae gi Director General Adjunct Mirela
lonita, in calitate de achizitor, pe de o parte,

9i
ASOCIEREA SC TEHNOLOGICA RADION SRL in insolventa & SC PROCONS XXI SRL,
Lider asociere SG TEHNOLOGICA RADION SRL in insolventa, cu sediul in Bucuregti, Str.
DAmbovila nr. 59, Sector 6, Telefon/Fax: 03172.118.300, Cod Unic de inregistrare
J40113360/93 , Cod Fiscal RO 4022079, Cont nr. RO60TRE27005069XXX001316, deschis la
Trezoreria Operativd a Municipiului Bucuregti, reprezentatd prin Administrator Special Berna
Cristina, in calitate de executant, pe de altd parte.

2. Definilii
2.1in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contracf -prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor gi executant - pdrfile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. prelul contractului - pre\ul pldtibil executantului de citre achizitor, Tn baza contractului,
pentru indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin
contract;
d. amplasamentul lucrdrii- locul unde executantul executd lucrarea;
e. forla majord - reprezint6 o imprejurare de origine externS, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibild gi inevitabild, care se afld in afara controlului oricdrei pd(i, care nu se datoreazd
gregelii sau vinei acestora, gi care face imposibila executarea gi, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivS, ci enuntiativa. Nu este considerat fo(d majord un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fdrd a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligatiilor uneia din pa(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 zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se
specific6 ?n mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul 9i pretul contractului
4.1 Executantul se obligd sd execute lucrdrile " INTREIINEREA $l ADMINISTRAREA UNOR
STRAZ| DIN BUCURE$T| PE O DURATA DE 4 ANt - PACHET 1 " - TNTRETTNEREA St
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ADMINISTRAREA STRAZILOR DIN ANEXA 1,2 si 3 in perioada convenita gi in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract, cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini si

asumate prin Propunerea tehnica.
4.2 Achizitorul se obligi sd ^pldteasci executantului prelul convenit pentru ]ndgqlingea
contractului de lucriri de " INTRETINEREA 9l ADMINISTRAREA UNOR STRAZI DIN

BUCURE$T| PE O DURATA DE 4 ANI - PACHET 1 "- INTRETINEREA Sl
ADMINISTRAREA STRAZILOR DIN ANEXA 1,2 Si 3.
4.3 Prelul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucririlor executate,
pldtibil executantului de cdtre achizitor, este de 8.743.108,15 lei la care se adauga T.V.A. in
valoare de 2.098.345,96 lei, conform Anexei 2 si 3.

5. Durata contractului
5.1 Contractul subsecvent se va derula incepand cu data semnarii acestuia, pana la data de
2.10.2015.

6. Executarea contractului
6.1 Executarea contractului incepe de la data semnarii acestuia.

7. Documentele contractului
7.1 Documentele contractului subsecvent sunt:
1. Propunerea tehnicd ( documentatia de licitatie )
2. Anexa 1

3. Anexa 2
4. Anexa 3
5. Caietul de sarcini ( documentatia de atribuire )

8. Protecfia patrimoniului cultural national
8.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in relatiile dintre pdrti, ca

fiind proprietatea absoluti a achizitorului.
8.2 Executantul are obligalia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau

oricare alte persoane si nu indepirteze sau si deterioreze obiectele prevdzute la clauza 8.1,

iar imediat dupd descoperirea gi inainte de indepirtarea lor, de a Tngtiinla achizitorul despre

aceastd descoperire gi de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepdrtarea

acestora. Dacd din cauza unor astfel de dispozitii executantul suferd int6rzieri atunci, prin

consultare, p5(ile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul.
g.g ncfrizitorul are obligafia, de indatd ce a luat la cunogtinld despre descoperirea obiectelor
previzute la clauza 8.1, de a ingtiinla in acest sens organele de politie 9i comisia

monumentelor istorice.

9. Obligatiile principale ale executantului
g.1 Executantul se obligd sd execute lucrarile de: INTRETINERE Sl ADMINISTRARE A

STRAZILOR DIN ANEXA 1,2 si 3 in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul

contract, cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini si asumate prin Propunerea tehnica.
g.2 (1) Executantul are obligalia de a executa gi finaliza lucrdrile, precum 9i de a remedia

viciile ascunse, cu atenlia gi promptitudinea cuvenit5, Tn concordantd cu obligatiile asumate

prin contract.

iZ; fxecutantul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de munci,

materialele, instalaliile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie

definitive cerute de 9i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este

previzuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract'
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(3) Executantul are obligalia de a-l informa pe reprezentantul achizitorului in privinla

programului sdu de lucru planificat pentru fiecare saptdmAnd/ fiecare lund de executare a

preientului contract, astfel incAt persoana autorizatd a acestuia sd aibd posibilitatea de a
planifica gi asigura continuitatea supravegherii lucrdrilor pe parcursul tuturor etapelor

contractului.
(4) Executantul este deplin responsabil in situalia in care datoritd stdrii tehnice a drumului,

survin vdtdmdri de persoane sau varieri ale autovehiculelor gi beneficiarul contractului -

ADMINISTRATIA STRAZILOR este chematd in instanta in vederea solulionirii unui eventual
litigiu.
g.3 Executantul are obligalia de a prezenta achizitorului, spre aprobare, graficul de pldli

necesar execuliei lucrdrilor.
9.4 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguranla
tuturor operaliunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de execu[ie utilizate,

cu respectarea prevederilor qi a reglementdrilor legii privind calitatea in construc[ii.
g.S (1) Executantul are obligalia de a respecta gi executa dispozitiile achizitorului in orice
problemd, menlionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. [n cazul in care executantul
considerd cd dispozi{iile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obieclii, in scris, fdrd ca obiecliile respective sd il absolve de obligalia de a executa
dispoziliile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
(2) Dacd una dintre pdr[i descoperd o eroare sau o deficienld de naturd tehnicd intr-un
document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia lucrdrilor, padea in cauzd are

obligalia de a notifica cu promptitudine celeilalte parli cu privire la acea eroare sau deficientd.
(3) in cazul in care respectarea 9i executarea dispoziliilor prevdzute la alin.(1) determind
dificultali in execulie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala achizitorului, in urma analizdrri lor.
9.6 Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fa{a de reperele date de

achizitor, precum gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor 9i

resu rselor umane necesa re indeplin i rii responsabi litetii respective.
9.7 Pe parcursul execuliei lucrdrilor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia:
i) de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezentd pe gantier

este autorizatd gi de a menline gantierul (atAt timp cAt acesta este sub controlul sau) 9i

lucrdrile (atAt timp cAt acestea nu sunt finalizate gi ocupate de cdtre achizitor) in starea de

ordine necesard evitdrii oricdrui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura gi de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protec[ie,

ingrddire, alarmd gi pazd, cdnd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre achizitor
sau de cdtre alte autoritdli competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al asiguririi
confortul ui riveran ilor;
iii) de a lua toate mdsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe 9i ?n afara
gantierului gi pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alli factori generali de metodele sale de

lucru.
9.8 Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucrdrilor, materialelor,

echipamentelor gi instalaliilor care urmeazd a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de

incepere a lucrdrii pAnd la data semndrii procesului -verbal de recep{ie a lucrdrii.
g.g (1) Pe parcursul execuliei lucrdrilor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are

obligalia, in misura permisd de respectarea prevederilor contractului, de a nu stdnjeni inutil

sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) cdile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi cdilor publice sau private care

deservesc proprietalile aflate in posesia achizitorului sau a oricdrei alte persoane.

(2) Executantul va despdgubi achizitorul inpotriva tuturor reclamaliilor, actiunilor in justilie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor 9i cheltuielilor, indferent de natura lor, rezultAnd din sau
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in legdturd cu obligalia prevdzutd la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine

executantului.
9.10 (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 sdi; executantul va

selecta traseele, va alege gi va folosi vehiculele, va limita gi repartiza incdrcdturile, in aga fel
incAt traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe gi pe gantier, sd fie limitat, in mdsura
in care este posibil, astfel incAt sd nu producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor gi

podurilor respective.
(2) in cazul in care natura lucrdrilor impune utilizarea de cdtre executant a transportului pe

apd, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate in maniera in care prin,,drum" se

inlelege inclusiv ecluzd, doc, dig sau orice altd structurd aferentd cdii navigabile gi prin

,,vehicul" se inlelege orice ambarcaliune, iar prevederile respective se vor aplica in
consecintS.
(3) in cazul in care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care
comunicd cu sau care se afla pe traseul gantierului, datoritd transportului materialelor,
echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, executantul are obligalia de a despagubi
achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Cu exceplia unor clauze contrare prevdzute in contract, executantul este responsabil gi va
plati consolidarea, modificarea sau imbundtdlirea, in scopul facilitdrii transportului
materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricdror drumuri sau poduri

care comunicd cu sau care se afld pe traseul gantierului.
9.11 Pe parcursul execuliei lucrdrii, executantul are obligatia:
i) de a evita, pe cAt posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna gi indepdrta de pe gantier ddrAmdturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice
fel, care nu mai sunt necesare.
g.l2Executantul se obligd sd despdgubeascd achizitorul impotriva oriciror:
i) reclamalii gi acliuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu executia lucrdrilor sau Tncorporate in
acestea; gi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd aferente care rezultd din
nerespectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.
9.13 Executantul va prezenta lunar achizitorului urmdtoarele:
a) factura fiscald;
b) situalia de lucrdri;
c) raporlul lunar completat cu toate lucrarile efectuate.

70. Obligaliile achizitorului
10.'1 Achizitorul se obliga sd pldteascd executantului prelul convenit pentru execulia lucrdrilor
de INTRETINERE SIADMINISTRARE A STRAZILOR DIN ANEXA 1,2 si 3.

10.2La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligalia de a obline toate autorizaliile gi avizele
necesare executiei lucrdrilor.
10.3 (1)Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilia executantului, fdrd platd, dacd nu s-a

convenit altfel, urmdtoarele:
a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcinS;
b) cdile de acces rutier gi racordurile de cale feratd ;

c) racordurile pentru utilitdli (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita

amplasamentului gantierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de



mdsurat se suportd de cdtre executant.
10.4 Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oricdror alte
informalii furnizate executantului, precum gi pentru dispoziliile gi livrdrile sale.

1f. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
11.1 in cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu reugegte sd-gi execute obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a solicita, ca penalitdti, o suma
echivalenta cu o cota procentuala de 0,15% din prelul obligaliilor neexecutate pentru fiecare
zi de int6rziere, dar nu mai mult decAt valoarea obligatiei neonorate pana la indeplinirea
efectiva a obligaliilor.
11.2 in cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 28 de zile lucratoare de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plSti ca penalitdti o sumd
echivalentd cu 0,15% din valoarea facturilor neachitate, pe zi de intarziere, dar nu mai mult
decAt valoarea obligatiei neonorate.
11.3 Nerespectarea obligaliilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pd(i, in
mod culpabil, de dreptul pa(ii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere
rezilierea contractului gi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 Achizitorul i9i rezervd dreptul de a denunfa unilateral contractul, printr-o notificare scrisd
adresatd executantului, fdrd nici o compensatie, dacd acesta din urmd dd faliment, cu condi[ia
ca aceastd denunlare 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 indeplinita pand la data denuntdrii unilaterale a

contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buni executie a contractului
12.1 Executantul/liderul are obligalia de a constitui garantia de buna execulie, pentru execulia
lucrdrilor, in cuantumul si in condi{iile stabilite la alin. (2) ale prezentului articol.
12.2 Cuantumul garanliei de buna executie pentru execulia lucrdrilor reprezintd 10% din
valoarea contractului subsecvent, exclusiv TVA;
12.3 (1) Garantia de buna executie va fi constituita de cdtre executant/lider la unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia intr-un cont
de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, iar suma initiala pe care o va depune
executantul/liderul in contul astfel deschis trebuie sa fie 0,5 o/o din valoarea contractului
subsecvent, exclusiv TVA. Contul astfel deschis este purtdtor de dobdnda in favoarea
executantu I ui/lideru lu i.

(2) Restul sumei (9,5%) solicitate drept garanlie de buna executie pentru executia
lucrdrilor, se va constitui prin relineri succesive din suma datorata inbaza facturilor parfiale de
plata;
12.4 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de bund execulie, in limita
prejudiciului creat, dacd executantul nu igi execut5, executd cu intArziere sau executd
necorespunzdtor obligaliile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenlii
asupra garanliei de bund execulie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru
executantului, precizAnd totodata obligaliile care nu au fost respectate.
12.5 Garanlia de buna execulie se restituie astfel:
in procent de 100% in termen de 14 zile de la data semndrii procesului verbal de receplie a
lucrdrilor, numai pe bazd de adresd de eliberare a garantiei intocmitd de Administra{ia
Strdzilor.

13, inceperea gi execulia lucrdrilor
13.1 (1) Executantul are obligalia de a incepe lucrdrile in timpul cel mai scurt posibil de la
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sem narea contractu lu i.
'13.2 in cazul in care executantul intArzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregdtirilor sau dacd
nu igi indeplinegte indatoririle prevdzule in contract la pct. 9.2 alin.(2), achizitorul este
?ndreptdtit sd*i fixeze executantului un termen pdnd la care activitatea sd intre in normal gi sd
il avertizeze cd, in cazul neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
13.3 (1)Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea execuliei lucrdrilor gi de a

stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pdr[ile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestali
profesional pentru acest scop, gi anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului gi dirigintele de gantier sau, dacd este cdzul, altd persoand fizicd sau juridicd
atestatd potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obliga[ia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncd, in ateliere, depozite qi oriunde igi desfagoard activitatile legate de ?ndeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrdrilor ascunse.
13.4 (1) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevdzutd in documentalia de execulie;
verificirile gi testdrile materialelor folosite la execulia lucririlor, precum gi condiliile de trecere
a recepliei calitative sunt descrise in anexa la contract.
(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele 9i materialele necesare
pentru verificarea, mdsurarea gi testarea lucrdrilor. Costul probelor 9i incercirilor, inclusiv
manopera aferentd acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevdzute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de executant dacd se dovedegte cd materialele nu
sunt corespunzdtoare calitativ sau cd manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului.
13.5 (1) Executantul are obligalia de a nu acoperi lucrdrile care devin ascunse, fdrd aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica reprezentantul achizitorului, ori de cdte ori astfel de
lucrdri, sunt finalizate, pentru a fi examinate.
(3) Executantul are obliga{ia de a dezveli orice parte sau p5(i de lucrare, la dispozilia
achizitorului, gi de a reface aceastd parte sau pd(i de lucrare, daci este cazul.
(a) in cazul in care se constatd cd lucrdrile sunt de calitatea corespunzdtoare 9i au fost
executate conform documentaliei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi

refacerea vor fi suportate de cdtre achizitor, iarin caz contrar, de cdtre executant.

1 4. intilrzierea gi sistarea lucrdrilor
14.1 in cazul in care:
a) conditiile climaterice exceplional de nefavorabile; sau
b) oricare alt motiv de intdrziere care nu se datoreazd executantului gi nu a survenit prin
?ncdlcarea contractului de cdtre acesta, indreptdtesc executantul de a solicita prelungirea
termenului de executie a lucrdrilor sau a oricdrei parti a acestora, atunci, prin consultare,
parlile vor stabili.
- orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul.
14.2 Fdrd a prejudicia dreptul executantului prevdzut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a
sista lucrdrile sau de a diminua ritmul executiei dacd achizitorul nu plategte in termen de 28
de zile de la expirarea termenului prevdzut la clauza 16.2; in acest caz va notifica in scris
acest fapt achizitorului.

1 5. Finalizarea lucririlor
15.1 Ansamblul lucrdrilor previzut a fi finalizat intr-un termen stabilit, trebuie finalizat in
termenul convenit, termen care se calculeazd de la data inceperii lucrdrilor.
15.2 (1) La finalizarea lucrdrilor contractate, executantul are obligalia de a notifica, ?n scris
achizitorului cd sunt indeplinite condiliile de receptie, solicitdnd acestuia convocarea comisiei



de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate gi a constatdrilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de receptie.
in cazul in care se constati cd sunt lipsuri sau deficienle, acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se gi termenele pentru remediere gi finalizare, Dupd constatarea
remedierii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de recep{ie.
15.3 Comisia de receplie are obligalia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentalia de executie gi cu reglementirile in vigoare.
Tn funclie de constatdrile fdcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge
receplia.

76. Modalititi de plati
16.1 Achizitorul are obligalia de a efectua plata cdtre executant in termen de 60 de zile de la
inregistrarea facturii la sediul achizitorului , cu conditia confirmdrii de cdtre consultant gi

beneficiar a situaliei de lucrdri aferente facturii.
16.2 Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 28 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrdrilor sau de a diminua
ritmul execuliei. lmediat ce achizitorul igi onoreazd restanta, executantul va relua executarea
lucrdrilor in cel mai scurt timp posibil.
16.3 (1) PlStile parfiale trebuie sd fie fdcute, la cererea executantului, la valoarea lucrdrilor
executate conform contractului.
Lucrdrile executate trebuie sd fie dovedite ca atare printr-o situalie de lucrdri, intocmitd astfel
incAt sd asigure o rapidd gi sigurd verificare a lor. Din situatiile de lucrdri achizitorul va putea
face scdzdminte pentru servicii fdcute executantului gi convenite cu acesta. Alte scdzdminte
nu se pot face decAt in cazurile in care ele sunt prevdzute in contract sau ca urmare a unor
prevederi legale.
(2) Situaliile de platd se confirmd, in maxim 30 de zile de la primirea acestora confirmate de
consultant.
(3) Pldtile par[iale se efectueazd, de regulS, la intervale lunare, dar nu influenleazd
responsabilitatea gi garanlia de bund execulie a executantului; ele nu se considerd, de cdtre
achizitor, ca receptie a lucrdrilor executate.
16.4 Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platitd conform clauzelor
contractuale.
16.5 Contractul nu va fi considerat terminat pAna cdnd procesul-verbal de receplie nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

1 7. Nlushrea prelului contractului

Prelurile unitare nu se actualizeazdin cazul contractelor subsecvente incheiate in baza
acordului cadru.

18. Asigurdri
18.1 (1) Executantul are obligalia de a incheia, inainte de inceperea lucrdrilor, o asigurare ce

va cuprinde toate riscurile ce ar putea apdrea privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile
de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu gi reprezentantii imputernicili
sd verifice, sd testeze sau sd receptioneze lucrdrile, precum 9i daunele sau prejudiciile aduse
cdtre ter[e persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agenlie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare
va fi suportatd de cdtre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte".
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(3) Executantul are obligalia de a prezenta achizitorului, ori de cAte ori i se va cere, polita sau
polilele de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligatia de a se asigura cd subantreprenorii au ?ncheiat asigurdri pentru
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, la
cerere, polilele de asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(5) Clauza se utilizeazi numai in cazul ?n care pretul acordului-cadru gi implicit al contractelor
subsecvente nu este ferm
18.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensalii pl5tibile
prin lege, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultAnd din vina
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

19. Subcontractanti
19.1 Executantul are obligalia de a incheia contracte cu subcontractanlii desemnafi, in
aceleagi condiliiin care el a semnat contractul cu achizitorul.
19.2 (1) Executantul are obligalia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractanlilor, 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 rdspunzdtor fatd de achizitor de modul in care
indepli negte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fatd de executant de modul in care igi
indeplinegte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acegtia nu

igi ?ndeplinesc partea lor din contract.
2A.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacd acesta nu gi-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului gi va
fi notificatd achizitorului.

20. For\a majori
20.1 Fo(a majord este constatatd de o autoritate competentd.
20.2 Forta majord exonereazd pa(ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toatd perioada in care aceasta aclioneazd.
20.3 indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a for[ei majore, dar fard
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd(ilor pdnd la aparitia acesteia.
20.4 Partea contractantd care invocd fo(a majord are obligatia de a notifica celeilalte pdrti,

imediat gi in mod complet, producerea acesieia gi sa ia orice mdsuri care ii stau la dispozilie
in vederea limitdrii consecinlelor.
20.5 Dacd forfa majord actioneazd sau se estimeazd c6, va ac[iona o perioadd mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parli incetarea de drept a prezentului
contract, fdrd ca vreuna din pd(i sd poatd pretinde celeilalte daune-interese.

2f. Solufionarea litigiilor
21.1 Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legdturi cu indeplinirea contractului.
21.2 Dac6, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi executantul nu

reugesc sd rezolve in mod amiabil o divergentd contractuald, fiecare poate solicita ca disputa
sd se solutioneze de cdtre instantele judecdtoregti din Romania.

22. Limba care guverneazi contractul
22.1 Limba care guverneazd contractul este limba romdnd.
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23. Comuniciri
23.1 (1) Orice comunicare intre pd(i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sd fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii cdt gi in momentul
primirii.
23.2 Comunicdrile intre pa(i se pot face qi prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu

condilia confirmdrii in scris a primirii comunicdrii.

24. Legea aplicabild contractului
24.1 Conlractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.

Pd(ile au convenit sd incheie prezentul contract subsecvent, in patru exemplare, unul pentru
executant gi trei exemplare pentru achizitor.
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