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l. Pd4ile controctante

ln temeiul Ordonaniei de
publici, a contractelor de concesiune
completirile ullerioare gi conform
S.A. 9i S.C. Sicor S.R.L. prin

amplasamentul lucrlrii - locul
contract initial - contractul ff.

REGIA AUTOT{OflA DE IXSTREUNE
A EI{ERGIEI IERfltCE BIJCURESNContract de lucriri

a Guvemului ff.3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie
lucriri publice ;i a contractelor de concesiune de servicii. cu modificdrile gi

4.6 din Acordul de Asociere dintre S.C. Construc{ii Erbaqu S.A., S.C. Confort
se mandateazA liderul de asociere pentru negocierea eventualelor lucrdri

5t22.12.2010

contractului de
l2 i  10.08.2015

/s^

suplimentarc, renunlAri, cantitati care se regAsesc in Anexa Contractului, s-a incheiat prezentul contract de lucEri,
intre

Autoritatea contractanta Regia A ma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti (RADET Bucuresti), adresa
15. sector 3. telefon/fax 0372148000/021312.30.18. numar de inmatricularesediu Bucuresti, Str. Cavafii Vechi

i40ll95ll99l, cod fiscal R361218, RO8TRNCB 007 4 0064 2303 0001 BCR Sector 3, reprezentata prin Director
General Valentin VIfALARIU si Directia Economica Maria Mitran , in calitate de achizitor, pe de-o parte

SI

c) prelul contractului - prelul
integrali gi corespunzatoare a

executantului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
obligaliilor sale, asumate prin contract;
executantul executd lucrarea;d)

e)

0 forfa majortr - reprezintd o

Asocierea ,S. C. CONSTRACTII S.A. - S.C.CONFORT S.A. - S.C.SICOR S..R.Z. prin Lider de asoci€re -
S.C. CONSTRUCTII ERBASU adresa sediu Bucuresti, Str. Nicolae G. Caranfil, nr.72, bloc XXIIA, ap.
1(cam.2 si 4), ap.2, parter, sector 1, Q21.232.35.45/ 021.232.35.05, numar de inmatriculare la Resistrul
Comertului 140/2205/1991, cod de fiscala RO 430008, cont RO60BTRL04401202836949XX, deschis la
Banca Transilvania Bucur Obor prin Director General - Romeo Cristian ERBASU si Director Economro
- Ileana PETRESCU, in calitate de - pe de alta pafte.

l. DeJinilii
In prezentul contract urmAtorii vor fi interpretali astfel:
a) contract - prezentul confact ;i
b) achizitor qi executant - p64ile

anexele sale;
a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;

de origine extemd, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibil6 qi
inevitabila, care se afld in afara
face imposibili executarea gi,

ui oricdrei parti, care nu se datorezvA gregelii sau vinei acestor4 pi care
v, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:

rizboaie, revolulii, incendii, sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apArurc ca urrnare a uner
carantine, embargou, nefiind exhaustiv6, ci enun{iativ6. Nu este considerat fo4e majora un
eveniment asemenea celor de sus care, lird a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaliilor uneia din

g\ zi - zi calendaristica: an - 365

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceplia prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural
5i vice versa. acolo unde acest lucru permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice la zile reprezintd zile calendaristice dac6 nu se specifica in mod diierit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul ti pr4al contactului
4.1- Executantul se obliga sA execute
santier nr.. S/08.07.20 I 5, l0 I 09.07.20

sd finalizeze lucririle ce constau in lucriri, in conformitate cu disoozitiile de
5.  l l /04.08.2015,  l2 l10.08.2015 emise de pro iectanr .

4.2. - Achizitorul se obligi sd executantului prelul convenit pentru indeplinirea
nr. 9/08.07.201 5, 10109.07 .201 5, I l/04.08.20 1 5,conformitate cu dispozitiile de

prolectant.

lucrdri in
emise de
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4.3. - Pretul convenit pentru
citre achizitor, este 334.321,55 lei,
4.4 - Platile datorate de achizitor
financiara, anexa la contract.
4.5 - Prejul contractului este ferm in

5. Duruta confiactalai
5.1 - Durata prezentului contract este

6, Documenlele co ntrac tu I u i
Documentele contractului sunt:

a) documentatiadescriptiva;
b) propunerea tehnicA gi
c) graficul de indeplinire a
d) acordul de asociere;
e) garanlia de bund executie.

7. Executarea c o ntractul ui
Executarea contractului incepe dup6

8. Prote4ia pafiimoniului cultural
8. | - Toate fosilele. monedele. obi
pe amplasamentul lucrdrii sunt
8.2 - Executantul are obligalia de a I
nu indepMeze sau sa deterioreze
indepartarea lor, de a inqtiinla
achizitor privind indepdrtarea
cheltuieli suplimentare, atunci. prin
a) orice prelungire a duratei de
b) totalul cheltuielilor suplimentare,
8.3 - Achizitorul are obligali4 de
de a ingtiinta in acest sens organele de

9. Obligaliile principale ale
9.1 - Executantul se obligi si
10109.07.2015. r1t04.08.20rs. 12t 10
prezeniul contract.
9.2 - (1) Executantul are obligalia de
gi promptitudinea cuvenit4 in
previzute de prezentul contract.
(2) Executantul are obligalia de a
echipamentele gi toate celelalte obi
in care necesitatea asigurdrii acestora
9.3 - Executantul are obligaJia de a
graficul de pl6ti necesar execuJiei
9.4. - (1) Executantul este pe deplin
executate pe gartier, precum gi pentru
legii privind calitatea in consrruclii.
(2) Un exemplar din documentalia
de cbtre Inspeclia de Stat in
persoane autorizate de achizitor. la
(3) Executantul nu va fi rAspunzator
contractul prevede explicit ca o parte a
responsabil pentru acea parte a lucriril

*d
ucririlor permanente sA fie proiectatA de c5tre executant,

contractului, respectiv prelul lucririlor executate, pl[tibil executantului de
75.277,30 evo,la care se adauga T.V.A. 80.237,17 lei.

sunt cele aferente lucrarilor executate si declarate in propunerea

$i nu se ajusteazA.

termenul contractului inilial (15.01.2016).

financiar6;

acestuia de catre parti.

de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite
in relaliile dintre p64i, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului

toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare alte persoane si
le prevAzute la clauza 8.1, iar imediat dupi descoperirea gi inainte de
despre aceastd descoperire qi de a indeplini dispozitiile primite de la

DacA din cauza unor astfel de dispozilii executantul suferd intirzieri gi/sau
p6(ile vor stabili:

la care execulantul are dreotul:
se va adauga la preJul contractului.

ce a luat la cunogtinJd despre descoperirea obiectelor prevAzute la clauza 8.1,
gi comisia monumentelor istorice.

gi si finalizeze lucr[rile din dispozitiile de santier nr. 9/08.07.2015,
in conformitate cu obligaliile asumate prin15 emise de proiectant,

executa Si finaliza lucririle, precum gi de a remedia viciile ascunse, cu atentia
cu obligaliile asumate prin contract, inclusiv de a proiect4 in limitele

lucririle, de a asigura fo4a de munci, materialele, instalatiile,
fie de natur[ provizorie, fie definitive cerute de fi pentru contract, in misura

prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din connacr.
achizitorului, inainte de inceperea execuliei lucr6rii, spre aprobare,

, in ordinea tehnologic6 de executie.
pentru conformitate4 stabilitatea gi siguranla tuturor operaliunilor

de execuJie utilizate, cu respectarea prevederilor gi a reglementdrilor

de cdtre achizitor executantului va fi linut de acesta in vederea consultirii
Lucriri Publice, Urbanism gi Amenajarea Teritoriului, precun
acestora.
proiectul fi caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el.

gi de cdtre

Daca totufi
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(4) Executantul are obligatia de a
caietele de mAsuralori (ata$amenlele)
orice alte documente pe care
9.5 (1) Inainte de inceperea lucrarilor
a) suprafetele de teren necesare
b) caile de acces rutier skacordurile
c) racordurile pentru utilitati (apa,
(2) Costurile pentru consumul de uti
caffe execulant.
9.6 - (l) Executantul are obligalia de
nu in contract, referitoare la I
nejustificate sau inoportune, acesta are
obligalia de a executa dispozilii le
(2) In cazul in care respectarea gi
genereaz A costuri suplimentare, atunci
9.7 - (l) Executantul este responsabil
fumizarea tuturor echipamentelor,
responsabilitdJii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul
oricdrei pdrti a lucr6rilor,
situaliei in care eroarea respectiva
verificarea trasarii de catre proiectant.
sau alte obiecte folosite la trasarea I
9.8 - Pe parcursul execuliei lucrdrilor
a) de a lua toate mAsurile pentru

menJine gantierul (atet timp cet
qi ocupate de cdtre achizitor) in

b) de a procura gi de a intretine pe
cdnd gi unde sunt necesare sau
scopul protejdrii lucririlor sau al

c) de a lua toate masurile Drevazute
evita orice pagub6 sau neajuns
zgomot sau alli factori generali de

d) de a asigura in condilii de
Iumlzanl energrel termlce cahe
Bucuresti.

9.9 - Executantul este responsabil
instalatiilor care urmeaza a fi Duse in
procesului-verbal de receplie a I
9.10 - (1) Pe parcursul execu{iei
permisd de respectarea prevederilor

a) confortul riveranilor; sau
b) ciile de acces, prin

proprietelile aflate in posesia
(2) Executantul va despbgubi
costurilor, ta,relor si cheltuielilor.
(l). pentru care responsabilitatea
9.11 - (l) Executantul are obligalia de
traseul $antierului gi de a preveni
subcontractantii sdi; executantul va
in aga fel incet traficul suplimentar
instalatiilor sau altora asemenea. de
producS deteriorf,ri sau distruseri ale

|[,".^-- ,\
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urilor qi podurilor respective.

la dispozilia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului,
dupb caz, in situaliile convenite, desenele, calculele, verificirile calculelor si
trebuie sA le intocmeascA sau care sunt cerute de achizitor.

are obligatia sa asigure, pe cheltuiala proprie:
depozitare si pentru organizarea de santier;
cale ferata;
energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.

precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de

respecta Si executa dispoziliile achizitorului in orice problemd, mentionatd sau
In cazul in care executantul consideri c6 dispozitiile achizitorului sunt

de a ridica obieclii, in scris, frrd ca obiecJiile respective s6 il absolve de
cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

dispoziliilor prevazute la alin.(l) determind dificultali in executie care
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

trasarea corectA a lucrf,rilor faJi de reperele date de achizitor, precum 5i de
or', dispozitivelor 9i resurselor umane necesare indeplinirii

lucririlor, survine o eroare in pozili4 cotele, dimensiunile sau aliniamentul
are obligalia de a rectifica eroarea constatatd, pe cheltuiala sa, cu exceptia

rezultatul datelor incorecte fumizate, in scris, de cAtre proiectant. pentru
are obligalia de a proteja $i pAsfa cu grUA toate reperele, bomele

remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia:
tuturor persoanelor a ceror prezenF pe $antier este autorizati $i oe a

este sub controlul siu) 9i lucrdrile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate
de ordine necesard eviterii oricd.rui pericol pentru respectivele persoane,

sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie, ingradire, alarmd $i paza,
fost solicitate de cdtre achizitor sau de catre alte autoritali competente, in

guririi confortului riveranilor;
de lege necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara gantierului gi pentru a

e persoanelol proprietelilor publice sau altom, rezultate din poluare,
sale de lucru;

(in cazul in care lucrdrile executate nu sunt functionale) continuarea
arondati la sistemul de termoficare aflat in administrarea RADET

menlinerea in bune stare a lucrdrilor, materialelor, echipamentelor gi
de la data primirii ordinului de incepere a lucririi pAnd la data semnbrii

or gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligali4 in mAsura
ui. de a nu stAnieni inutil sau in mod abuziv:

9i ocuparea drumurilor gi ciilor publice sau private care deservesc
sau a oric6rei alte persoane.

impotriva tuturor reclamatiilor, acliunilor in justilie, daunelor-interese,
de natura lor, rezultand din sau in legAtud cu obligalia prevdzutA la alin.

executantului.
a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd cu sau sunr pe

sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricdruia dintre
traseele, va alege gi va folosi vehiculele, va limita gi repartiza incirceturile,

va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
fi pe $antier, sd fie limitat, in misura in care este posibil. astfel incAt sd nu

(t;:"t
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(2) In cazul in care natura lucrlrilor impme utilizarea de cAtre executant a transportului pe apd, atunci prevederile de
la alin.(l) vor fi interpretate in maniera in care prin ,drum" se intelege inclusiv ecluzS, doc, dig sau orice alt?i structure
aferentd cdii navigabile 5i prin ,,vehicuf" se intelege orice ambarcaliune, iar prevederile respective se vor aplica in
consecinli.
(3) In cazul in care se prod uc deteriorlrii sau distrugeri ale oricdrui pod sau drum care comunici cu sau care se afld pe
traseul gantierului, datoritd transportuhji materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora asemene4 executanh:l
are obligaJia de a despdgubi achiziton]rl impohiva tuturor reclamaJiilor privind avarierea respectivelor poduri sau
drumuri.
(4) Cu exceplia unor clauze contrare in contract, executantul este responsabil gi va pl6ti consolidarea,
modificarea sau imbundtitirea in facilitlrii transportului materialelor, echipamentelor, instalafiilor sau altora
asemenea a oncaror orumtn sau care comunicl cu sau care se alli pe traseul gantierului.

executantul are obli gatia:9.12 - (l) Pe parcursul execuliei
a) de a evit4 pe cdt posibil, de obstacole inutile pe Fntier prin depozitarea sau retragerea oricaror

utilaje, echipamente, instalatii gi de a retrage surplusul de materiale;
b) de a aduna 9i indepdrta de pe gpntier ddrdmdturile, molozul sau lucrlrile provizorii de orice fel, care nu mai

sunt necesa.re.
(2) Executantul are dreptul de a refing pe Santier, pend la sfar$itul perioadei de garanlie, numai acele rnateriale,
echipamente, instalatii sau lucrdri proviTorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de
garan!ie.
9.13 - Executantul rdspunde, potrivit {bligatiilor care li revin, pentru viciile ascunse ale construcliei, ivite lntr-un
interval de 10 ani de la receplia lucririi qi, dupi irnplinirea acestui termen, pe toatii durata de existenti a construc{iei,
penau viciile structurii de rezistenll" c4 r.rmare a nerespectirii proiectelor qi detaliilor de executie aferente execuliei
lucrdrii.
9.14 - Executantul are obligatia de a deseurile metalice coresDunzatoare cantitatilor inscrise in situatiile de
lucrari (lungimi conducte, numar si numar vane) catre sectia de transport din cadrul RADET pe raza careia
se executa lucrarea. In situatia ln executantul nu face dovada predarii materialelor recuperabile (deseuri
metalice), beneficiarul de dotatie va iontravaloarea cantitatilor coresDunzatoare.
9.15 - Executantul se obliei si achizitorul imootriva oricdror:
a) reclamatii qi acliuni in justiJie, ce din incilcarea unor drepturi de proprietate intelectualI (brevete, nume,

contract, va corespunde tehnice in visoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conditiilor normale de folosire sau a celor specificate in contract.
(2) La lucrarile la care se fac incercari,calitatea orobei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele
admise prin reglementarile tehnice in sau in cele stioulate in caietul de sarctnt.
9.17 - Executantul are obligalia misurilor tehnico-organizalorice necesare prevenirii unor accidente umane
sau tehnice,incendiilor, exploziilor poludrii mediului.

1 0. Obliga(iile achizitor alui
10.1 - Achizitorul se obligi sd pliteaspe executantului pretul convenit pentru execulia lucririlor in conformitate cu
dispozitiile de santier nr. 9/08.07.2015, 10/09.07.2015, 11/04.08.2015, 12110.08.2015 emise de proiectant, in
conditiile in care fondurile sunt asigurale de ordonatorul principal de credite.
10.2 - La inceperea lucrdrilor achizitqrul are obligafia de a obline toate autorizaliile qi avizele necesare executiei
lucrlrilor.
10.3 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozilia executantului, amplasamentul lucrtrrii, liber de orice sarcind.

. r '  
- , 1 , 1 t . ; : . :  .

.i// a

,111'1 
- ,.1;. 

- 
,., ,1 -,,

i ' :  ;  . .  ^ :  i - . .
\ ' j  i  . -  

, :
\1. 

, .  " '  
'

mlrci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legdturd cu ex€culia lucrdrilor sau incorporate in acestea; fi
b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltrfieli de orice naturi aferente, cu exceplia situaliei in care o astfel de inctrlcare
rezult?i din respectarea proiectului sau c[ietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
9.16- (1) Executantul garanteaza cq l4 data receptiei, lucrarea executata va avea calitatile declarate de cahe acesta in
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(2) Costurile pentru consumul de
catre executant.
10.4 - Achizitorul are obligaJia de a
lucrarilor contractate, la termenele
10.5 - Achizitorul este resDonsabil
limitelor terenului pus la dispozilia
apropiere a terenului.
10.6 - Achizitorul are obligalia de a
executantului.
10.7 - Achizitorul este pe deplin
executantului, precum ;i pentru

1 1. Sancliuni pentru netndeplinirea
I | . I - In cazul in care, din vina sa
achizitorul are dreptul de a deduce
zi din valoarea lucrarilor ramase dE cx
11.2 - [n cazul in care achizitorul
majorari de intarziere, o suma echi
obligatiilor.

12. Garanlia de bund execulie a
12.1 - Executantul se oblied s6
contractului (fara TVA). Garantia
conformitate cu dispoziliile art. 90

12.2 - Restituirea sarantiei de buna
a) 70%o drn valoarea garantiei in
lucrarilor, daca autoritatea
este minim;
b) restul de 30olo din valoarea
verbal de receptie finala. Procesele
sunt distincte din punct de vedere fizic
12.3 - Achizitorul se obligd si e
numai dupi ce executantul a fbcut
12.4 - Achizitorul are dreptul de a
executantul nu isi executS. executA
contract. Anterior emiterii unei
lucru executantului, precizdnd
12.5 - Garan{ia lucrdrilor este distincta

13. Inceperea Si execulia lucrdrilor
13.1 - (l) Executantul are obligalia
acest sens din panea achizitorului.
(2) Executantul trebuie sd notifice
Amenajarea Teritoriului data inceperii
13.2 - (l) Lucrdrile trebuie si se
Datele intermediare, previzute in grafi
(2) Executantul va prezent4 la
alcdtuit in ordinea tehnoloeicd de
lucr6rilor nu concordi cu graficul
grafic revizuit, in vederea termindrii
executant de niciuna dintre indatoririle

precum ;i cel al contoarelor sau al altor aparate de mesurat se supoftA de

la dispozilia executantului intreaga documentalie necesard pentru execuila
prin graficul de execulie a lucririi.
trasarea axelor principale, bomelor de referinJd, ciilor de circulatie si a
rtantului. precum Si pentru materializarea colelor de nivel in imediara

gi m[sura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea

abil de exactitatea documentelor gi a oricdror alte informatii fumizate
si livrdrile sale.

a obligaliilor
usiva, executantul nu isi indeplineaste obligatiile asumate prin conlracr. aruncl
pretul contractului, ca majomri de intarziere, o suma echivilenta cu 0.037o oe

pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
onoreaza facturile la data scadenta, atunci acesta are obligatia de a plati, ca
tenta cu 0,03yo pe zi din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a

Clauze specitice

uie garanJia de buni execulie a contractului in cuantum de 5% din Dretul
buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in
HG nr. 92512006, in termen de cel mult t5 zile de la semnarca contractului.
le se va lace duDa cum urmeaza:
de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea

nu a ridicat pina la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse

la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-
de receptie finala pot fi intocmit€ si penffu parti din lucrare, daca acestea

functional
garantia pentru participare $i sA emita ordinul de incepere a contractului
constituirii garanliei de buna executie.

pretenlii asupra garanliei de bun6 executie, in limita prejudiciului creat, dac6
intdrziere sau executa necorespunzAtor obligaliile asumate prin prezentul
asupra garanliei de buna execulie, achizitorul are obligalia de a notifica acest

gatiile care nu au fost respectate.
garanlia de bunA executie a contractului

a incepe lucrArile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in

gi Inspecliei de Stat in Construclii, Lucriri Publice, Urbanism si
a lucririlor.

conform graficului general de executrie Si sA fie terminate la data stabilita.
de executie, se considerd date contractuale.

achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de executie de detaliu,
rtie. In cazul in care, dup6 opinia achizitorului, pe parcurs, desf65urarea
de execulie a lucrlrilor, la cererea achizitorului, executantul va

la data prevdzutd in contract. Graficul revizuit
un
pe

9' s,a. 
'*

$ nnxnqu n
I Buuuc;pl f
\q Rosl.bta -c

t  ^ . , 1 /  \'^tt)'-

prin contract.



(3.1 in cazul in care executantul
indatoririle prevazute Ia pct. 9.2 ali
activitatea sA intre in normal gi s6 il
contrachrl.
13.3 - ( l) Achizitorul are dreptul de a
specificaliile din anexele la contract.
reprezentantilor lor atestaji pro
executantului gi dirigintele de gantier
partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaJia de a asi
gi oriunde igi desfbqoari activi
verifi carea lucrlrilor ascunse.
13.4 - (l) Materialele trebuie sd fi
materialelor folosite la executia
(calitative) sunt descrise in anexele la
(2) Executantul are obligatia de a
gi testarea lucririlor. Costul probelor
(3) Probele neprevAzute Si comandate
suportate de executant dac[ se
conformitate cu prevederile
13.5 - (l) Executantul are obligatia de
(2) Executantul are obligaJia de a
finalizate, pentru a fi examinate qi
(3) Executantul are obligalia de a
aceasta parte sau pA(i de lucrare, dactr
(4) In cazul in care se constate cA lucri
de execulie, atunci cheltuielile privind
catre executant.

14. intdrzierea si sistarea lacrdritor
14.1 - In cazul in care:
i) volumul sau natura lucrdrilor
ii) condiliile climaterice exceptional
iii) oricare alt motiv de intdrziere
c4tre acesta,
indreptajesc executantul de a solicita
atunci, prin consultare, p64ile vor
(1) orice prelungire a duratei de
(2) totalul cheltuielilor suplimentare,
14.2 - Ftrd a prejudicia dreptul execr
diminua ritmul execuJiei daci achizi
notifica. in scris acest faDt achi

I 5. Finaliwres lucrdfilor
15.1 - Alsamblul lucrdrilor sau, dac6
graficul de execulie, trebuie finalizat
15.2 - (l) La finalizarea lucrdrilor,
condiliile de receplie, solicitand
(2) Pe baza situaliilor de lucriri
sunt intrunite condiliile pentru a
deficiente, acestea vor fi notificate
constatarea remedierii tuturor
comisia de receptie.
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rzie inceperea lucrdrilor, terminarea pregitirilor sau dacd nu iqi indeplinegte
2), achizitorul este indreptAlt si-i fixeze executanhjlui un termen pand la care

pentru acest scop, qi anume responsabilul tehnic cu executia din partea
, dacd este cazul, altd. persoana fizicd sau juridicd atestatd po;ivit tegii, din

a accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncd, in ateliere. depozite
legate de indeplinirea obligaliilor asumate prin contract, inclusiv oentru

de calitatea prevAzuta in documentalia de execuJie; verificirile 9i testirile
ilor, precum qi condiJiile de trecere a recepJiei provizorii qi a recepliei finale

ra lnstrumentele, utilajele gi materialele necesare pentru verificare4 masurarea
incercirilor, inclusiv manopera aferenti acestora, revin executantulur.
de achizitor pentru verificarea unor lucrAri sau materiale puse in operd vor fi
,te^c6 materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in

cA. in cazul neconform[rii, la expirarea termenului stabilitii va rczllia

desfiqurarea execuliei lucrArilor $i de a stabili conformitatea lor cu
contractante au obligalia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea

in caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
nu acoperi lucririle care devin ascunse, fhrl aprobarea achizitorului

achizitorului, ori de c6te ori astfel de lucr6ri, inclusiv fundaliile, sunt

orice parte sau pirfi de lucrare, la dispozitia achizitorului, gi de a reface
cazul.

'ile sunt de calitate corespunzAtoare gi au fost executate conform documentaliei
dezvelirea qi refacerea vor fi suportate de c6tre achizitoq iar in caz contrar. de

nefavorabile; sau
nu se datoreazd executantului gi nu a sur",zenit prin inc6lcarea contractului de

termenului de execuJie a lucrlrilor sau a oric5rei pAti a acestor4

e la care executantul are dreotul:
se va adauga la prelul contractului.

ui previzut in clauza I1.2, acesta are dreptul de a sista lucrdrile sau de a
nu plAtegte in termen de 30 de zile de la data scadenta, in acest caz va

ste cazul, oricarc parte a 1or, prevdzut a fi finalizat intr-un termen stabilit Drin
termenul convenit, termen care se calculeaz6 de la data inceperii lucrdrilor.

utantul are obligalia de a notifica, in scris, achizitorului cd sunt indeolinite
convocarea comisiei de receptie.

confirmate gi a constatirilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacd
a comisia de receplie. in cazul in care se constatA cd sunt lipsuri sau

stabilindu-se gi termenele pentru remediere Si finalizare. Dup6
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15.3 - Comisia de receplie are obli
acestuia cu documentalia de execulie
dreptul de a aproba sau de a respinge
15.4 - Receplia se poare lace Si pentru

16. Perioada de garonlie ocordald
16.1 - Perioada de garanlie decurge
stabilitd la 2 ani.
16.2 - (l) in perioada de garanlie.
lucririle de modificare, reconstruclie
contractuale.
(2) Executantul are obligalia de a
ele sunt necesarc datorite:
i) utilizirii de materiale, de instalatii
ii) unui viciu de conceptie, acolo
iii) neglijenlei sau neindeplinirii de
baza contractului.
(3) In cazul in care defecJiunile nu
prevederilor conhactului, costul
16.3 - in cazul in care executantul nu
angajeze gi sA pleteasc6 alte persoane
achizitor de la executant sau retinute

17. Modalitdli de platd
l7. l  -  Achiz i toru l  are obl iga l ia  de a
conditii le in care fondurile sunt asr
l7 .2 - Daca achizitorul nu onoreaza
sunt asigurate de ordonatorul principal
a diminua ritmul execuliei. lmediat ce
mai scurt timp posibil.
17.3 - (l) Pldlile pa4iale trebuie s6
contractului gi in cel mai scurt timp
lucrdri provizorii. intocmita astfel
achizitorul va putea face scdzdminte
pot face decat in cazurile in care ele
(2) Situalii le de platd provizorii se
de plat6 .
(3) Plalile pa4iale se efectueazd, de
bund executie a executantului: ele nu
17.4 - Plata facturii finale se va
achizitor. Dacd verificarea se
contravaloarea lucririlor care nu sunr
17.5 - Contractul nu va fi considerat
de receptrie, care confimd ce lucririle
prevederilor legale, dup6 expirarea
executate nu va fi condilionati de eli

18. Asigurdri
18.1 - (l) Executantul are
riscurile ce ar putea apArea
stoc, personalul propriu gi
daunele sau prejudiciile aduse cdtre
(2) Asigurarea se va incheia cu o soci
executant din capitolul,,Cheltuieli

$\.".- ,w*\

ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic qi funclional.

la data recepliei la terminarea lucrdrilor 9i p6na la receplia finald 9i va fi

are obligalia, in urma dispoziliei date de achizitor, de a executa toare
remediere a viciilor qi altor defecte a cAror cauz6 este nerespectarea clauzelor

toate activitalile prevazute la alin.(l), pe cheltuiala proprie, in cazul in care

a unei manopere neconforme cu prevederile contractului: sau
executantul este responsabil de proiectarea unei pi4i a lucrarilor; sau

executant a oricAreia dintre obligaliile explicite sau implicite care ii revin in

daloreazA executantului, lucririle fiind executate de catre acesta conform
la fi evaluat pi platit ca lucrdri suplimentare.

a de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
cu reglementdrile in vigoare. in funclie de consatArile fdcute, acilizrtorul are

itd lucririle prevazute Ia clatza 16.2 alin. (2), achizitorul este indreptelt s6
sA le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrdri vor fi recuperate de cetre

imputemiciti sd verifice, sA testeze sau sA receplioneze lucrdrile, precum
persoane fizice sau iuridice.

sumele cuvenite acestuia.

plata c6tre executant in termen de 60 zile de la primirea facturii, in
de ordonatorul principal de credite.

in termen de 30 zile de la data scadentd, in conditiile in care fontlurile
de credite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrlrilor sau de

i$i onoreaza factur4 executantul va relua executarea lucrdrilor in cel

fhcute, la cererea executantului, la valoarea lucrdrilor executate conform
Lucririle executate trebuie si fie dovedite ca atare printr-o situalie de

sd asigure o rapidd 9i sigurd verificare a lor. Din situaliile de lucriri provizorii
servicii fhcute executantului qi convenite cu acesta. Alte scz6minte nu se

prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
in termen de l0 zile de la data prezentirii de cAtre executant a situatiilor

la intervale lunare, dar nu influenleazd responsabilitatea gi garanlia de
considerA, de cdtre achizitor, ca recepJie a lucrlrilor executate.
imediat dupa verificarea qi acceptarea situaliei de plat6 definitive de

din diferite motive, dar, in special, datoritd unor eventuale
litigiu va fi platiti imediat.

inat pdna c6nd procesul-verbal de recepJie finald nu va fi semnat de comisia
fost executate conform contractului. Receplia finald va fi efectuatd conform

i de garanlie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucririle
certificatului de receplie finald.

a inchei4 inainte de inceperea lucrdrilor, o asigurare ce va cuprinde toate
executate, utilajele, instalaliile de lucru, echipamentele, materialelepe

de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de cetre

cAtre
litigii,

obligalia
privind I
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(3) Executantul are obligalia de a
recipisele pentru plata primelor
(4) Executantul are obligaJia de a se
de ei. El va solicita
plata primelor curente (actualizate).
18.2 - Achizitorul nu va fi responsabil
sau ca urmare a unui accident sau prej
unui accident sau prejudiciu rezult6nd

19. Subcontructanli
19.1 - Executantul are obligalia de a
semnat contractul cu achizitorul.
19.2 - (l) Executantul are ob
subcontractanli i desemnati.
(2) Lista subcontractanjilor, cu datele
in anexe la contract.
19.3 - (l) Executantul este pe deplin
(2) Subcontractantul este pe deplin
contract.
(3) Executantul are dreplul de a
din contract.
19.4 - Executantul poate schimba
Schimbarea subcontractantului nu va

20. Cesiunea
Intr-un contract de achizitie publiea
ramanand in sarcina oartilor

21. Amendamente
Parlile contractante au dreptul. pe
prin act aditional, numai in cazul apari
care nu au putut fi Drevazute la data i

22. Incetarea contractului
22.1 - Contractul inceteazA. Drin
imposibilitate fofiuitA de executare,
22.2 - Nerespectarea obligaliilor
pd4ii lezate de a de a cere rezilierea
un preaviz de 15 zile. Rezilierea
h afectat dreotul achizitorului de a
le consldera necesare oentru
22.3 - Achizitorul igi rezervi dreptul
unor circumslante care nu au Dutut fi
contracfuale in asa masura incat i
pretinde numai plata
contractului.
22.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul
fara nici o comnensatie. daca acesta
afecteze dreDtul la actiune sau
plata corespunzatoare pentru partea

23. Forla majord
23.1 - Fo4a majora este constatatA de

*\-.^'fl'
autoritate competente.

achizitorului, ori de cAte ori i se va cere, polila sau poldele de asigurare gr
(acnralizate).

cA subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate
sA prezinte achizitorului, la cerere, polilele de asigurare 9i recipisele pentru

pentru niciun fel de daune-interese, compensaiii pldtibile prin lege, in privinla
ciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceplia
vina achizitorului, a agen{ilor sau a angaja{ilor acestuia.

contracte cu subcontractanlii desemnali, in aceleaqi condilii in care er a

de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu

recunoattere ale acestora, cet $i contractele incheiate cu acestia se constituie

fali de achizitor de modul in care indeplinegte contractul.
faJA de executant de modul in care igi indeplinegte partea sa din

daune-interese subcontractanlilor, dacd acegtia nu igi indeplinesc partea lor

subcontractant numai daci acesta nu gi-a indeplinit partea sa din contract.
preJul contractului gi va fi notificatd achizitorului.

permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel contract; obligatiile nascute
astfel cum au fost stiDulate si asumate initial.

indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului,
unor circumstante carc \ezeaza rntercsele comerciale legitime ale acestora si

contractului

acordul de voin16 al pArlilor, expirarea termenului, fortd malord. sau
gi din orice alte cauze prevdzute de lege.

prin prezentul contract de catre una dintre pa4i, in mod culpabil, dA dreptul
gi de a pretinde plata de daune-interese prinrr-o notificare scris4 cu

operationala de la data confirmarii de primire a acesteia. ln acest caz si fara a
daune-interese, achizitorul are dreptul de a desfasura orice activitatr pe care

contractului oe riscul si cheltuiala executantului.
a denunta unilateral contractul de lucrari in cel mult l5 de zile de la aparitia

la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor
contmctului ar fi contrara interesului public. Executantul are dreptul de a

pentru partea din contract indeplinita pina la data denuntarii unilaterale a

a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata executantului
urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu preiudiciEze sau sa

pentru executant. ln acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai
contracl executara pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
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Aviz pentru
Vasile VASILE

23.2 - Fo4a majori exonereazl contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta
23.3 - indeplinirea contractului va fi
ce li se cuveneau pirfilor pAnd la
23.4 - Partea contractanta care i
complet, producerea acesteia gi si ia
23.6 - Dacd lo4a majord aclioneazA
avea dreptul sA notillce celeilalte
pretinde celeilalte daune-interese.

27. Legea aplicabild contractului
Contractul va fi intemretat conform

Lucian Constantin COVRIG

DIRECTOR EXPLOAT
Virgil UNTEA

i -  l f l

EANU
E!.lA

endatl in perioada de acliune a fo4ei majore, dar fard a prejudicia drepturile
acesteia.
forJa majori are obligalia de a notifica celeilalte pati, imediat Ei in mod
e mdsuri care ii stau la dispozitie in vederea limitdrii consecintelor.
se estimeaza cA va acliona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va

incetarea de drept a prezentului contract, fEre ca vreuna din pa4i sA poata

24, Solul ion area I itigiilo r
24.1 - Achizitorul gi executantul vor toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, orice
neinlelegere sau dispute care se poate i intre ei in cadrul sau in legdturd cu indeplinirea contractului.
z+.2 - Daca. oupa | ) zrte de ta acestor tratative neoficiale, achizitorul gi executantul nu reu$esc si rezolve in

survenita, fiecare parte poate solicita ca disputa si se solu{ioneze de c6tremod amiabil o divergenlI
instanlele judecdtoregti din raza conractante.

25. Limba care guverneazd
Limba care guvemeaz A contractul este

26. Comunicdri
26.1 - (1) Orice comunicare intre referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s6 fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie atat in momentul trarsmiterii cAt qi in momentul primirii.
26.2 - Comunicirile intre p[rii se pot
scris a primirii comunicirii.

gi prin telefon, telegrami, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmErii in

romana.

din Rominia.
Prezentul contract s-a incheiat Z2t.l9:?9.l5in Bucuresti, in doui exemplare, din care un exemplar pentru

achizitor si un exemolar Dentru

EXECUTANT,
LIDER DE ASOCIERE
S.C. CONSTRUCTII ERB
DIRECTOR GENERAL,
Romeo Cristian ERB

COMER Consilier Juridic
Liliana B2teji
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