
GONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI
lncheiat in baza acordului - cadru nr. 34/01 .11.2012

,,PROIECTARE, EXECUTIE SI ADMINISTRARE A SEMNALIZARII RUTIERE
ORIZONTALA SI VERTICALA''

1.ln temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul
contract subsecvent de lucrari,

lntre
ADMINISTRATIA STRAZILOR cu sediul in Bucuresti, Strada Domnita Ancuta nr.1,
sector 1, telefon/fax 313.81.70, cod fiscal 4433872, cont trezorerie RO0B TREZ 24A8 4030
3200 200X deschis la Trezoreria Statului Sector 1, reprezentata prin Director General Alina
ROMAN, Director General Adjunct Augustin Anghelescu si Director General Adjunct
Mirela IONITA ?n calitate de achizitor, pe de o parte,

si
ASOCIEREA S.C. DUMAVA SEMNALIZARE S.R.L. & S.C. VESTA INVESTMENT S.R.L.
& S.C. PRIMACONS GROUP S.R.L. - lider asociere S.C. DUMAVA SEMNALIZARE
S.R.L. cu sediul in Calea Victoriei, Nr. 2, Sector 3, tel: 02113114028, fax:02113114029,
cod unic de inregistrare J401555112007 , cod fiscal RO21391386, cont nr.
RO46TRE27035069XXX008172 deschis la Trezoreria Statului Sector 3, reprezentata prin
Administrator Remus Daniel SAFTA, in calitate de executant, pe de alta parte

2. Definitii
2.1. ln prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati dupa cum urmeaza:
a)contract subsecvent - prezentul contract subsecvent si toate anexele sale;
b) achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c)pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d)produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele
la prezentul contract, pe care executantul se obliga, prin contract, sa le incorporeze in

lucrare;
e)amplasamentul lucrarii- locul unde executantul va executa lucrarea;
f)forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care
face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia dintre parti;
g)zi- zi lucratoare; an - 365 de zile.

3. lnterpretare
3.1. ln prezentul contract subsecvent, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la
forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis

de context.
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4. Obiectul contractului

4.1. Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile de executie
pentru :,,PROIEGTARE, EXECUTIE Sl ADMINISTRARE A SEMNALIZARII RUTIERE
ORIZONTALA Sl VERTICALA" in conformitate cu prevederile acordului cadru nr.

34101.11.2012 si in baza dispozitiilor ulterioare ale achizitorului, in conformitate cu

obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent.
4.2. Prin prezentul contract subsecvent executantul se obliga sa execute lucrarile pe care
achizitorul le va solicita prin comanda ferma indicand si locatiile aferente executarii
( conform Anexa).
4.3. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul aferent executiei si finalizarii lucrarii.

5. Pretul contractului si modalitatea de plata

5.1. Pretul datorat pentru executia lucrarilor din prezentul contract subsecvent este de
5.886.086,30 lei, la care se aduga TVA in valoare de 1.412.660,71|ei, conform anexa.

5.2. Achizitorul va datora exclusiv plata lucrarilor solicitate expres in baza ordinului de
incepere si acceptate de catre executant in conformitate cu prevederile art. 9.2 si 9.3 din
prezentul contract subsecvent si daca aceste lucrari au fost receptionate conform art. 9.6
din prezentul contract subsecvent, ori sub forma unor plati partiale (nu mai mult de doua).
5.3. Plata se va efectua in termen de 35 zile de la inregistrarea la sediul achizitorului a

facturii emise de catre executant, inbaza procesului-verbal de receptie a lucrarilor emis de

catre achizitor. Factura poate fi emisa cel mai devreme in ziua ulterioara celei in care

achizitorul emite procesul verbal de receptie a lucrarilor. Nerespectarea prezentei obligatii

se sanctioneazacu penalitati in cuantum de 0,05%din valoarea facturilor neachitate, pe zi

calendaristica de intarziere, dar nu mai mult decat valoarea obligatiei neonorate.

5.4. Achizitorul are dreptul de a refuza de la plata orice factura care nu corespunde

intocmai lucrarilor efectiv realizate, in conformitate cu procesul-verbal de receptie. ln acest
caz, achizltorul va transmite o notificare scrisa catre executant cu modificarile necesar a fi

realizate iar executantul va emite fara intarziere factura astfel corectata.

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract subsecvent este 5luni, de la emiterea ordinului de

incepere.

7. lntrarea in vigoare a contractului
7.1. Contractul subsecvent va produce efecte dupa emiterea ordinului de incepere.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului subsecvent sunt:
1. Acordul-cadru nr. 34101.11.2012
2. Prezentul Contract subsecvent de lucrari;
3. Ordinul de incepere emis de catre achizitor pentru executia lucrarilor;

4. Adresele de acceptare sau de refuz ale executantului aferente dispozitiilor achizitorului;

5. Oferta Tehnica;
6. Oferta Financiara.



9. Executia contractului
9.1.Ordinul General de lncepere a Lucrarilor. Ulterior semnarii contractului subsecvent,
achizitorul va transmite executantului ordinul de incepere a lucrarii in care se vor specifica
locatiile libere de orice sarcina.
9.2. Dispozitii de executie
(1) ln orice moment ulterior emiterii ordinului de incepere, achizitorul are dreptul de a

transmite executantului, dispozitii de de sistare precum si de executie a unor lucrari cu
prioritate.
9.3. Acceptarea / Refuzul de executie
(1) lntr-un termen care sa nu depaseasca 24de ore de la emiterea dispozitiei achizitorului,
executantul are obligatia de a transmite in scris fie acceptarea dispozitiei, fie refuzul,
motivat. Neindeplinirea prezentei obligatii se sanctioneaza cu penalitati in cuantum de
0,05o/ol zi intarziere din pretul contractului neexecutat pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
(2) ln cazul in care executantul transmite achizitorului refuzul impreuna cu o motivare pe
care o considera rezonabila, achizitorul va avea dreptul de a reflecta asupra acestui refuz
si, in cazul in care considera justificarea executantului ca nefondata, achizitorul are dreptul
de a emite o noua dispozitie de executare a lucrarii. ln acest caz, executantul va avea
obligatia de a executa lucrarea in termenul prevazut in dispozitia achizitorului.
Nerespectarea prezentei obligatii de catre executant confera dreptul achizitorului la daune-
interese in cuantum de 0,1% lzi intarziere din pretul contractului neexecutat pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
9.4.Executia lucrarii
(1) ln cazul in care in urma dispozitiei achizitorului conform art.9.3. alin. (1), executantul
transmite acceptul sau scris in termen de24de ore, si are obligatia sa efectueze respectiva
lucrare, Neindeplinirea prezentei obligatii se sanctioneaza cu penalitati in cuantum de
0.1%l zi intarziere din pretul contractului neexecutat pana la indeplinirea efectiva a

obligatiilor.
(2) Executantul are obligatia de a executa si tinaliza lucrarile, precum si de a remedia
viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate
prin contractul subsecvent.
(3) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie
definitive, cerute de si pentru contractul subsecvent, in masura in care necesitatea
asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract.
(4) Executantul are obligatia de a semnaliza corespunzator, pe toata perioada de executie
lucrarile contractate in asa fel incat sa fie inlaturat: orice pericol privind siguranta circulatiei,
orice posibilitate de avariere a autovehiculelor sau de vatamare a persoanelor.
(5) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor executate, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu

respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in

constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. ln cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul

de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a

executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor

legale.
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(7)Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de

achizitor, precum si de furnizatea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si

resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. ln cazul in care, pe

parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau

aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea

constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul

datelor incorecte furnizate, in scris, de catre achizitor. Pentru verificarea trasarii de catre

achizitor, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele

sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
(8) pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i; Ce a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe

santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul

sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitoQ in

starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,

protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de

catre achizit-or sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al

asigurarii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara

santierufui si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor

publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale

de lucru.
(9) Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,

"iniprrn"ntelor 
si instalatiilor care urmeaza a fi incorporate in lucrare, de la data primirii

ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a

lucrari.
(10) Pe parcursul executiei
obligatia, in masura Permisa
inutil sau in mod abuziv:

lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are

de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni

a)confortul riveranilor; sau
bjcaile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private

care deseryesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane'

Executantulva despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,

daunelor-interese, colturilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din

sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (i), pentru care responsabilitatea revine

executantului.
[tt1 f*".rtantul are obtigatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce

comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea

acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va

selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa

fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,

echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in

masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale

drumurilor si podurilor respective. ln cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale

oricarui pod sau drum caie comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita

transporiului materialelor, echipamentelor sau altora asemenea, executantul are obligatia

de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor

poduri s"u drrrrri.Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul

bste responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii
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transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror
drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
(12) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

(i) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
(ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de

materiale;
(13) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale
lucrarii ivite in timpul executiei, in perioada de garantie precum si dupa implinirea acestui
termen pe toata durata de existenta a lucrarii, ca urmare a nerespectarii detaliilor
prevazute in proiecte.
(14)Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate
in acestea; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de
catre achizitor.
(1S)Executantul trebuie sa se coordoneze cu toate autoritatile prestatoare de servicii si cu
alte companii in legatura cu executarea contractului.
(16)Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de atribuire;
verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de
trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) fiind descriese in prezentul
contract.
9.5. Procedura de receptie
(1) Executantul impreuna cu achizitorul vor organiza procedura de receptie a lucrarilor la
termenele stabilite. ln cadrul sedintei de receptie a lucrarilor, achizitorul va verifica
indeplinirea corespunzatoare a lucrarilor, cu respectarea prevederilor contractuale, a

specifiicatiilor tehnice ale prezentului contract si a dispozitiilor emise de catre achizitor.
(2) ln cazul in care in urma inspectiei efectuate in conformitate cu alin. (1) al prezentului
articol, achizitorul constata ca lucrarea nu corespunde cu standardele prevazute in
contract, achizitorul va dispune executantului sa remedieze respectivele deficiente precum
si orice alte defectiuni semnalate sau sa completeze orice lucrare ramasa neterminata.
(3) ln urma dispozitiei achizitorului in conformitate cu alin. (2) al prezentului articol,
executantul are obligatia de a remedia pe cheltuiala sa fara intarziere, dar intr-un termen
care sa nu depaseasca 5 zile deficientele/degradarile si defectiunile semnalate.
Neindeplinirea prezentei obligatii se sanctioneaza cu penalitati in cuantum de 0,1% pe zi

intarziere din pretul contractului .

(4) Ulterior remedierii, executantulva notifica pe achizitor si se va relua procedura de
receptie a lucrarilor in conformitate cu prevederile prezentului articol. lntarzierile generate
de imposibilitatea efectuarii receptiei din culpa executantul in termenul specificat in
Dispozitie confera dreptul achizitorului de a percepe penalitati in cuantum de 0,1% pe zi

intarziere din pretul contractului.
9.6. Emiterea procesului-verbal de receptie
ln cazul in care, in urma inspectiei in conformitate cu art.9.5 alin.(1) al prezentului

contract, achizitorul constata ca lucrarile indeplinesc in mod corespunzator standardele si

specificatiile tehnice prevazute in contract, achizitorul va emite procesul verbal de receptie
a lucrarilor.
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9.7. Perioada de garantie
(1) De la momentul emiterii flecarui proces-verbal de receptie a lucrarilor in conformitate cu

art. 9.6 din prezentul contract incepe sa curga perioada de garantie a lucrarilor aferente

respectivutui proces-verbal de receptie care se finalizeaza la data emiterii procesului-

verbal de receptie finala.
(2) Executantul are obligatia de a asigura in functie de lucrarile executate o perioada de

garantie intre 6 si 36 de luni de la emiterea procesului-verbal de receptie a lucrarilor,

conform anexei.
(3) ln perioada de garantie, executantul are obligatia ca, in urma solicitarii transmise de

achizitor (sau in numele acestuia), sa execute toate lucrarile necesare pentru remedierea

defectiunilor sau degradarilor, intr-un termen rezonabil, dar care sa nu depaseasca 2 zile

de la emiterea solicitarii achizitorului. Nerespectarea prezentei obligatii se sanctioneaza q)

penalitati in cuantum de 0,1 o/o pe zi intarziere'

i+1 tucrarile de remediere la care se face referire in alin. (3) al prezentului articol vor fi

executate cu riscul si pe cheltuiala executantului, daca si in masura in care lucrarile se

datoreaza:
(i) bunurilor furnizate, echipamentelor, materialelor sau calitatii executiei care nu

sunt in conformitate cu prevederile contractului, sau
(ii) exploatarii sau intretinerii necorespunzatoare care a fost atribuita unor cauze

pentru care executantul este raspunzator, sau' 
(iii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea

unei parti din lucrari; sau
(iv) nerespectarii de catre executant a unei alte obligatii.

ln cazul in care defectiunile nu s-au produs din culpa executantului, costul lucrarilor

va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
(5) ln cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la alin. (3) al prezentului

)riicot, achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le
execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi retinute din sumele cuvenite

executantului sau, in masura in care depasesc aceste sume, vor fi ulterior recuperate de

catre achizitor de la executant.
(6) pe perioada executiei lucrarilor si in perioada de garantie, achizitorul se poate indrepta

6rpr"'g"tantiei executantului atunci cand acesta nu si-a respectat obligatiile asumate prin

coniract] a executat necorespunzator lucrarile din proiect sau nu a executat unele lucrari

prevazute in proiect.
9,8. Procedura de recePtie finala
(1) lndeplinirea obligatiilor executantului nu se considera a fi incheiata pana cand

achizitorul nu va emite procesul verbal de receptie finala, precizand data la care

executantul si-a indeplinit obligatiile prevazute in contract.
(2) ln termen de 7 zile dupi ultima data de expirare a fiecarei perioade de garantie,

executantul, impreuna cu achizitorul vor organiza procedura de receptie finala a

respectivelor lucrari. ln cadrul sedintei de receptie a lucrarilor, achizitorul va verifica

indeplinirea corespunzatoare a lucrarilor, cu respectarea prevederilor contractuale, a

specifiicatiilor tehnice si a dispozitiilor emise de catre achizitor.

1i1 f n cazul in care in urma inspectiei efectuate in conformitate cu alin. (2) al prezentului

iriicol, achizitorul constata ca lucrarile nu corespund cu standardele prevazute in contract,

achiziiorul va dispune executantului sa remedieze respectivele defectiuni sau degradari

precum si orice alte deficiente semnalate sau sa completeze orice lucrare ramasa

neterminata,
(4) ln urma dispozitiei achizitorului in conformitate cu alin. (3) al prezentului articol,

executantul are obligatia de a remedia fara intarziere, dar intr-un termen care sa nu



depaseasca2 zlle, deficientele si defectiunile semnalate. Neindeplinirea prezentei obligatii

se sanction eaza cu penalitati in cuantum de 0,1 o/o pe zi intarziere din pretul contractului.
(5) Ulterior remedierii, executantul va notifica pe achizitor si se va relua procedura de

receptie finala a lucrarilor in conformitate cu prevederile prezentului articol.

9.9. Emiterea procesului-verbal de receptie finala
ln cazul in care, in urma inspectiei in conformitate cu art. 9.8 alin.(2) al prezentului

contract, achizitorul constata ca lucrarile indeplinesc in mod corespunzator standardele si

specificatiile tehnice prevazute in contract, achizitorul va emite procesul verbal de receptie

finala a lucrarilor.

10. Garantia de buna executie a contractului
10.1. Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in cuantum de 5%

din valoarea contractului subsecvent de lucrari, fara TVA , astfel:
(1) Executantul are obligalia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul

organuiui fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil, distinct, la

dispozilia achizitorului (conform H.G.nr. 104512011).

8l Suma initiala pe care o va depune prestatorul in contul astfel deschis este de

0,5 % din valoarea contractului, fara TVA.
(a) Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest

cont piin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pana la

concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie ;

l0.2.Garantia de buna executie se restituie in procent de70% in termen de 14 zile de la

data semnariiprocesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, dar numai pe baza de

adresa de eliberare a garantiei intocmita de Administratia Strazilor, iar restul de 30%

(diferenta) dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala, daca achizitorul constata

i" lucraiile indeplinesc in mod corespunzator standardele si specificatiile tehnice

prevazute in contract.
iO.g. Rctrizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie care a

fost constituita de catre executant, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi

indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent. Anterior emiterii unei

pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest

iucp e""cutantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. ln termen de

10 zile de la data emiterii notificarii catre executant, achizitorul este indrituit de a executa

garantia de bu na-executie.

11. lntarzierea si sistarea lucrarilor
11.1. ln cazul in care:

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau

ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de intarziere care nu se daloreaza executantului si nu a survenit

prin incalcarea contractului de catre acesta, indreptatesc executantul de a solicita

prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin

consultare, partile vor stabili:
(1)oiice sistare si/sau prelungire a duratei de executie la care contractorul are

dreptul;

12. Subcontractanti
12.1. Executantulare obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in

aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.



12.2. (1) Executantul are obligatia de a prezenta, toate contractele incheiate cu

subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele
incheiate cu acestia se vor constitui in anexe la contract.
12.3. Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care

indeplineste contractul.

13. Cesiunea
13.1.Executantul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin

contractul subsecvent, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
13.2. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau

orice alte obligatii asumate prin contract.

14. Forta majora
14,1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
14.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
14.3. lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar

fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

14.4. Parlea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
1l.,S.Daca forta majora actioneaza sau se estimeazaca va actiona o perioada mai mare

de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a

prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

15. Denuntarea si rezilierea contractului
15.1. ln cazul neindeplinirii de catre executant a obligatiilor prevazute la art. 10.1 din

prezentul contract subsecvent, contractul va fi denuntat sau reziliat de drept, fara
interventia instantei, fara punere in intarziere sau orice alta formalitate prealabila'

Rezilierea isi va produce efectele de la data emiterii deciziei de reziliere de catre achizitor.

I 6. Solutionarea litigiilor
16.1. Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe

amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre

cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
16.2. Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestortratative, achizitorul si executantul nu

reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca

disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania.

1 7. Ajustarea pretului contractului
pretuiile unitare sunt cele declarate in propunerea financiard, anexd la contract si nu se

vor modifica pe toata durata contractului.

'18. Limba care guverneaza contractul
18.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

19. Comunicari
1g.1.(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului, trebuie sa fie

transmisa in scris.

cale
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in

momentul primirii.
19.2. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon,
cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

20.Legea aplicabila contractului

telegrama, telex, fax sau e-mail,

20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania'

Partile au inteles sa incheie prezentul contract subsecvent in patru exemplare, trei

exemplare pentru achizitor si unul pentru executant.
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