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nr. REGIA AUTS N}'"q NE DI$TRIBI'TIE

A EilEROIEI 1Efi iHICE BIJCURESTI

ACORD CATRU/COI{TRACT

ilr.'gn,.,,,,irrad,r,, 6e...jI. Petile contractante e

temeiul acordului - cadru nr. 96102.06.2015, s-a incheiat prezentul contract subsecvent de execulie

intre

AUTONOMA DE D|STRIBUT|E A ENERG|E| TERMICE (RADET) EUCURE$TI, cu sediul in str. Cavafii

echi nr. 15, Sector 3, telefon 0372.148.000/021..313.99.06, fax 021.372.30.18, numdr de inmatriculare Ia

istrul come4ului J  olLgsl:.|gg7, clF Ro361218, cont Ro 87 RNCB 0074 0064 2303 0001, deschis la B.c.R

sector 3, reprezentat; prin valentin vlTALARlu, functia Director General 5i Maria MITRAN funclia

rector Economic, in calitate de Achizitor, pe de-o parte.

c. Delta AntreprizS de construtii si Montaj'93 s.R,L., cu sediu in str. chiciurei, nr. 39-45, telefon/fax

19.46.44IOg l1g, numSr de inmatriculare la Registrul come4ului J40l27o7/L993, cod unic de inregistrare

3575631, cont RO69 BRDE 4415 V435 27f9 44fO, deschis la Banca BRD Sucursala UNIREA, reprezentate

Dlrector General $tefan loAN, funclia Director General, in calitate de Executant, pe de altS parte.

2. Definilii
Drezentul contract urmdtorii termeni vorfi interpretati astfel:

contract -prezentul contract $i toate anexele sale;

Achizitor $i Executant - p;rtile contractante, ata cum sunt acestea numite in prezentul contract;

pretul contractului - prelul pletibil Executantului de c;tre Achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integralS 9i corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contracU

amDlasamentul lucririi - locul unde Executantul executd lucrarea;

forla majord - reprezint; o imprejurare de origine externS, cu caracter extraordinar, absolut

imprevizibili gi inevitabili, care se afli in afara controlului oricirei p54i, care nu se datoreazd gre$elii

sau vinei acestora, gi care face imposibilS executarea Ii, respectiv, indeplinirea contractului; sunt

considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii, incendii, inundalii sau orice alte catastrofe

naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivi, ci

enuntliativ5. Nu este considerat fo4; major; un eveniment asemenea celor de mai sus care, firi a crea

o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obliSaliilor uneia din pi4i.
zi - zi calendaristic;; an - 365 zile.

Clouze obligatoii
3, obiectul $i pretul contractului

.1- Executantul se obligd sd execute gi sd finalizeze lucririle de refacere sistem rutier 5i trotuare pentru

str, Pompiliu Manoliu, nr. 11, Sector 2.

.2 - Achizitorul se obligi s5 plSteascS Executantului preJul convenit pentru indeplinirea contractului

bsecvent de executie a lucririlor de refacere sistem rutier $i trotuare locatia: str. Pompiliu Manoliu, nr.

1, Sector 2.

.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul lucrdrilor executate, pl;tibil
ntului de c;tre Achizitor este de 1.561,76 lei, la care se adaug; T.V.A. in cot; legalS'

.4 -prelul poate fi ajustat in situalia in care sunt emise de c;tre autorit;lile locale acte administrative care

ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite tarife alcdror efect se reflecti in cre5terea

diminuarea costurilor protocolului incheiat intre delin;torii de utilitdli Si PMB, pe baza cdrora s-au

ndamentat prelurile acordului-cadru.

4. Durata contractului
urata contractului este de 2 siptimani, de la data semnirii de citre pdrti.

9i al trotuarelor pentru localia: rtr. M.noliu, nr, rL sector 2



5. Valabilitatea contractului
ezentul contract intri in vigoare la data semndrii de cAtre pd4i gi produce efecte p6ne

lui verbal de receptie finald a lucririlor ce fac obiectul prezentului contract, cu

la incheierea

respectarea

tiei in vigoare in ceea ce privegte prelungirea contractului peste durata stabiliti la art.4.

6. Documentele contractului
1- Natura 9i volumul lucr6rilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.

- (1) Documentele contractului subsecvent sunt
anexa - Cantitdlile solicitate, prelurile unitare Si valoare totalS;
proces verbal de constatare, se va ata$a la contract de citre derulatorul contractului;

ordin de atacare, se va ata$a la contract de c6tre derulatorul contractului;

devizul ofertS, se va ataSa la contract de c5tre derulatorul contractului;
poze care si demonstreze punerea in opere a fiec5rui strat gi grosimea acestuia;
proces verbal de receplie la terminarea lucrdrii, se va ata$a dupi receplia la terminarea lucririi;
proces verbal de receptie finalS, se va ata$a dupd receplia finali;
acte adilionale, dac; este cazul;

alte documente pe care pd4ile le inleleg ca fiind ale contractului;

)in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constati faptul cd anumite elemente ale

prevaleazi prevederilenerii tehnice sunt inferioare cerintelor previzute in documenta!ia descriptivi,
ntaliei descriptive.

7. Standarde
.1 - Executantul garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd va avea calit;!ile declarate de cdtre

cesta in contract, va corespunde reglementirilor tehnice in viBoare gi nu va fi afectatd de vicii care ar

iminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor

in contract.
.2 - La lucrdrile la care se fac incercdri, calitatea probei se considerd realizat6 dace rezultatele se inscriu in

ntele admise prin reglement;rile tehnice in vigoare sau in cele stipulate in documenta!ia descriptive.

8. Prote4ia patrimoniului cultural nalional
1- Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic

pe amplasamentul lucririi sunt considerate, in relaliile dintre p54i, ca fiind proprietatea

bsolutd a Achizitorului.
2 - Executantul are obligalia de a lua toate precauliile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare alte

ne sd nu indeodrteze sau sd deterioreze obiectele prevdzute la art. 8.1, iar imediat dupe

perirea gi inainte de indepartarea lor, de a instiinla Achizitorul despre aceast; descoperire 5i de a

eplini dispoziliile primite de la Achizitor privind indepartarea acestora. Daci din cauza unor astfel de

Executantul suferi int6rzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, p;4ile vor

) orice prelungire a duratei de execulie la care Executantul are dreptul;

) totalul cheltulelilor suplimentare, care se va adauga la prelul contractului.
.3 - Achizitorul are obligalia, de indati ce a luat la cuno$tinti despre descoperirea obiectelor previzute la

8.1, de a ingtiinla in acest sens organele de polilie $i comisia monumentelor istorice.

9. Obligaliile Executantului
.1 - Executantul se obligi si execute $i si finalizeze lucririle de refacere sistem rutier ti trotuare pentru
rcalia: str. Pompiliu Manoliu, nr. 11, Sector 2.

.2 - (1) Executantul are obligalia de a executa gi finaliza lucririle, precum gi de a remedia viciile ascunse, cu

$i promptitudinea cuveniti, in concordanli cu obliga!iile asumate prin contract, in limitele

de prezentul contract.

) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de munc6, materialele,

Iatiile, echipamentele 5i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de Si

contract, in misura in care necesitatea asiguririi acestora este previzuti in contract sau se poate

uce in mod rezonabil din contract.

) Executantul va achita orice amenzi contravenlionale primite de Achizitor din partea autorit;lilor (PMB,

miriile de Sector sau alte autorit;ti) orivind neexecutarea lucririi, duol emiterea Ordinului de atacare.

nr,7- Refacerea sistemulul .utier ti al rrotuarelor pentru localia: nr.



( ^\Kd'\-\^
subsedent nr,7- Retucere. sistemului rutier si

pentru zonele aflate in garanlie sau gestiune, profiiul transversal va fi intocmit de c;tre Executant, de

acord cu reprezentantii Beneficiarului, in Procesul verbal de constatare, in conformitate cu

le protocolului incheiat intre delin;torii de utilit6li si PMB. schila / Procesul verbal de constatare

cuprinde ti indllimile straturilor ce vor fi puse in opera.

(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea 5i siguranla tuturor

lor executate pe Santier, precum Si pentru procedeele de execulie utilizate, cu respectarea

r 5i a reglementirilor legii privind calitatea in constructii.

) Un exemplar din documentafia predati de cStre A€hizitor Executantului, (autorizaliile pe care le obline

izitorul pentru avarie, procesul verbal de constatare, contractul subsecvent, ordinul de atacare) va fi

de acesta in vederea consultdrii de citre lnspectia de Stat in Constructii, Lucriri Publice, Urbanism 5i

enajarea Teritoriului, precum gi de cdtre persoane autorizate de Achizitor, la cererea acestora.

) Executantul nu va fi rdspunzdtor pentru documentalia descriptivi care nu a fost intocmiti de el. Daci

tugi contractul prevede explicit ca o parte a lucririlor permanente s; fie proiectat6 de c;tre Executant,

va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrdrilor.

)Executantul are obligalia de a pune la dispozitia Achizitorului, odati cu prezentarea situaliei de lucriri
orice alte documente pe caree (la cererea Achizitorului), calculele, verlficirile calculelor 5i

Itrebuie si le intocmeascd sau care sunt cerute de Achizitor'

)inainte de inceperea lucririlor, Executantul are obligalia sd asigure pe cheltuiala proprie:

suprafelele de teren necesare pentru depozitare $i pentru organizarea de Santler;

) cdile de acces rutier;
racordurile pentru utilitS!i (ap5, gaz, energie, canalizare etc.), pani la

ntierului.

limita amplasamentului

) Costurile pentru consumul de utilitSli, precum Si cel al contoarelor sau al altor aparate de m;surat se

Dortd de c6tre Executant.

.4 - (1) Executantul are obligalia de a respecta ti executa dispoziliile scrise ale Achizitorului in orice

, menlionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care Executantul considerd cd

ispoziliile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris,

rd ca obiectiile respective si il absolve de obligalia de a executa dispoziliile primite, cu exceplia cazului in

re acestea contravin prevederilor legale.

) in cazul in care respectarea $i executarea dispoziliilor previzute la alin. (1.) determind dificult;ti in

care genereazi costuri Suplimentare, atunci aCeste cOsturi Vor fi aCOperite pe cheltuiala

ul.
.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectS a lucrdrilor fa!5 de reperele date de Achizitor,

recum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor 5i resurselor umane

re indeplinirii responsabilitS!ii respective.

)in cazul in care, pe parcursul execuliei lucririlor, survine o eroare in pozilia, cotele, dimensiunile sau

are obligalia de a rectifica eroarea constatate, pementul oriclrei p54i a lucrdrilor, Executantul
heltuia la sa.

.6 - Pe parcursul execuliei lucrdrilor Si remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligalia:

) autorizati gi de a menline $antierul (atat timp cat acesta este sub controlul siu) 5i lucrSrlle (at6t timp

cat acestea nu sunt finalizate gi ocupate de cdtre Achizitor) in starea de ordine necesari evitdrii

oricirui pericol pentru respectivele persoane;

) de a procura gi de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie, ingrddire,

alarm5 5i paz;, c6nd $i unde sunt necesare sau au fost solicitate de c;tre Achizitor sau de cStre alte

autoritdli competente, in scopul protejErii lucririlor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

) de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe giin afara $antierului gi pentru a

evita orice pagubi sau neajuns provocate persoanelor, propriet;tilor publice sau altora, rezultate din

poluare, zgomot sau alli factori generali de metodele sale de lucru;

) de a suporta costul prelevdrii probelor in situ, cerute de Achizitor.
.7 - Executantul este responsabil pentru menlinerea in buni stare a lucririlor, materialelor,

data Drimirii ordinului de atacare aipamentelor $i instalaliilor care urmeazi a fi puse in operi, de la

o6nd la data semnerii orocesului-verbal de receptie a lucrerii'

.S - (1) Pe parcursul execuliei lucrdrilor gi al remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligatia, in

;sura permis; de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

) confortul rivera nilor; sau

) ciile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor Si cdilor publice sau private care deservesc



V\-.\ nr.7-Refacercasistemului.utiersialtrotlarelorpentd str. Pnpllid Manoliu, nr. u,Setto.2

proprietitile aflate in posesia Achizitorului sau a oric;rei alte persoane.

) Executantul va despigubi Achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor, acliunilor in justilie, daunelor-

rese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezult6nd din sau in Iegaturi cu

ligalia prevazut; la alin. (1), pentru care respo nsa b ilitatea revine Executantului.

- Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile 9r de a preveni deteriorarea sau

rueerea acestora.
10 - (1) Pe parcursul execuliei lucririi, Executantul are obligalia:

de a evita, pe c6t posibil, acumularea de obstacole inutile pe $antier;
de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalalii, surplus de materiale;

de a aduna ti indeparta de pe tantier d516m;turile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel, care nu

mai sunt necesare.

) Executantul are clreptul de a reline pe Santier, p6ni la sfarSitul perioadei de garanlie, numai acele

lucriri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinireriale, echipamente, instalalii sau

tiilor sale in perioada de garanlie
- Executantul rdspunde, potrivit obtigatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse, ivite intr-un interval de

ani de la receplia finalS a lucrdrii gi, dupi implinirea acestui termen, pe toate durata de existenle lucrdrii,

ntru viciile structurii de rezistent5, ca urmare a nerespect;rii proceselor verbale de constata re/sch ile lo r

detaliilor de executie aferente executiei lucr;rii.
12 - Executantul se obligi si despigubeascS Achizitorul impotriva oriciror:

reclamatii $i acliuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectual;

(brevete, nume, rndrci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau

utilajele folosite pentru sau in legaturS cu executia lucririlor sau incorporate in acestea; sau

daune-interese, costuri, taxe Si cheltuieli de orice naturi aferente, cu exceplia situaliei in care o astfel

de incdlcare rezultd din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de c;tre Achizitor;

precum gi amenzi contraventionale primite din partea PMB, Primeriilor de Sector sau altor autoritSli in

legituri cu nereaducerea la starea inilial; a zonelor afectate dup5 semnarea Ordinului de atacare.

13 - Executantul garanteaz; c5, la data recepliei, lucrarea executatd va avea calitSlile declarate de cdtre

in documentalia descriptivS, va corespunde reglementSrilor tehnice in vigoare 5i nu va fi afectat; de

i care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condlllilor normale de

sau a celor specificate in contract.
4 - Executantul are obliga.tia de a respecta normele specifice cu privire la asigurarea securitSlii, sSnitdlii

muncd, organizarea pentru situa!ii de urgenlS $i protecfie a mediului precum $i orice alte prevederi

le in vigoare referitoare la acestea.
.15 - Executantul are obligalia de a notifica in scris Achizitorul pentru fiecare lucrare ce va deveni ascunsd.

.16 - Executantul are obligalia de a solicita in scris prezenla unui reprezentant al Achizitorului, in ziua

lucrdrilor.

10. Obligaliile Achizitorului
0.1 - Achizitorul se obligS si plateasci Executantului prelul convenit pentru execulia ti finalizarea

de refacere sistem rutier si trotuare pentru locatia: str. Pompiliu Manoliu, nr. 11, sector 2.

0.2 - La inceperea lucrlrilor Achizitorul are obligalia de a obline toate autorizaliile Si avizele necesare

lucririlor.
.3 - Achizitorul are obligalia de a pune la dispozitia Executantului, f;re plat5, amplasamentul lucrdrii,

de orice sarcind.

.4 - Achizitorul are obligalia de a pune la dispozilia Executantului intreaga documentalie necesara

executia lucr;rilor contractate.
0.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referingS, ciilor de

rculagie qi a limitelor terenului pus la dispozilia Executantului, precum gi pentru materializarea cotelor de

ivel in imediata apropiere a terenului.
0.5 - Achizitorul este 0e deplin responsabil de exactitatea documentelor 9i a oriciror alte informatii

rnizate Executantului.
0.7 - Achizitorul nu va fi resoonsabil oentru niciun fel de daune-interese, compensalii plStibile prin lege, in

sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de

nt, cu exceptia unui accldent sau prejudiciu rezultand din vina Achizitorului, a agenlilor sau a

ngaja!ilor acestuia.



II. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
1.1 - in cazul in care, din vina sa exclusivS, Executantul nu igi indeplineSte obligaliile asumate prin

atunci Achizitorul este indrept5lit de a deduce din prelul contractului, ca dob6nde penalizatoare.

sumd echivalenti cu O,O3% pe zi din valoarea lucririlor r;mase neexecutate, pini la indeplinirea efectivd

obliga!iilor.
1.2 - in cazul in care Achizitorul nu efectueazd plata facturilor pind la data scadentS, atunci acesta are

bligalia de a pldti, ca dob6ndd penalizatare, o sumd echivalent; cu 0,03 % pe zi din suma rimasd de plat;,

la indeplinirea efectivi a obligaliilor.

12. Garantia de buni executie a contractului
.1 - in baza prevederilor art. 89 alin. (3) din H.G. n(. 925/2QO6 cu modificdrile $i completdrile ulterioare,

ntul nu are obligalia de a constitui garanlia de buni execulie pentru prezentul contract subsecvent

execu!re lucran.

2 - Garanlia lucririlor este distincti de Saranlia de buni execufie a contractului.

Clauze specifice

13. inceperea 9i executia lucririlor
.1 - (1) Dupd intrarea in vigoare a contractului subsecvent, Achizitorul va emite ordinul de atacare a

r. care va tine loc de comanda ferm;.

)Dupi terminarea lucrdrii de remediere a avariei, reprezentanlii Achizitorului Si Executantului se

plaseazi la locul lucririi in vederea preddrii/primirii zonei de interventie pe baza unui Proces verbal de

la terminarea lucrdrii.

) Executantul are obligalia de a incepe execufia lucririlor in maxim 24 de ote de la emiterea ordinului de

re a lucririlor.
.2 - (1) Dupi terminarea lucrdrilor de intervenlie de urgen-d, lucririle de refacere a sistemului rutier Si

trebuie s; fie executate si finalizate in termen de 4 zile de la data primirii ordinului de atacare a

) in cazul in care Executantul intarzie inceperea lucririlor, terminarea pregdtirilor sau dacd nu i$i

ine$te obligaliile previzute la art. 9, Achizitorul este indreptdlit s5-i fixeze Executantului un termen
ni la care activitatea sd intre in normal 5i si il avertizeze cd, in cazul neconformirli, la explrarea

ui stabilit ii va rezilia contractul.
3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfS$urarea execuliei lucrdrilor $i de a stabili

ea lor cu specificallile din anexele la contract. P;4ile contractante au obligalia de a notifica, in

una celellalte, identitatea reprezentantllor lor atesta!i profesional pentru acest scop, 5i anume

bilul tehnic cu execulia din partea Executantului Si dirigintele de gantier sau, dac; este cazul, alta

na fizicd sau juridicd atestati potrivit legii, din partea Achizitorului.

) Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncd,5i
riunde igi desfd5oari activitelile legate de indeplinirea obligaliilor asumate prin contract, inclusiv pentru

rea lucririlor ascunse.

4 - (1) Materialele trebuie sd fie de calitatea prevazutd in documentatia descriptiv;.

) Costul probelor gi incercirilor, inclusiv manopera aferentd instrumentelor, utilajelor Si materialelor
re pentru verificarea, m;surarea titestarea lucrdrilor, revin Executantului.

) Probele sau expertizele tehnice neprevizute in documentatia descriptiv; Si comandate de Achizitor
ntru verificarea unor lucriri sau materiale puse in opera vor fi suportate de Executant daci se dovedegte

materialele nu sunt corespunzitoare calitativ sau ca manoperi sau nu sunt in conformitate cu

le contractului. in caz contrar. Achizitorul va suoorta aceste cheltuieli.
.5 - (1) Executantul are obligalia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, numai dupi fotografierea

ra 5i numai cu aprobarea Achizitorului.

) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrdri, sunt finalizate,
a fi examinate 5i mdsurate.

3) Executantul are obligalia de a dezveli orice parte sau p54i de lucrare, la dispozitia Achizitorului, Si de a
aceast; parte sau pirti de lucrare, daci este cazul.

)in cazul in care se constatd ci lucririle sunt de calitate corespunz6toare gi au fost executate conform
vor fi suportate de citrementaliei descriptive, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi refacerea

, iar in caz contrar. de cdtre Executant.

,irtemuluirutiertialtrotuarelor penru lealia:str, PnpilioM.noliu,nr. 11,Sedor?
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.5 - Daci zona de stradA afectati depdse5te 30% din lelrmea acesteia sau a unei benzi de circulalie,

etc.) se va efectua conform prevederilor H.C.G.rea stratului de imbricdminte (asfalt, beton, pavele

.12612004 cu modificirile gi completSrile ulterioare.
.7 - Executantul r;spunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale construcliei, ivite

tr-un interval de L0 ani de la receptia lucriril 9i, dupi implinirea acestui termen, pe toati durata de

xistent; a constructiei, pentru viciile structurii de rezistente, ca urmare a nerespect;rii proiectelor $i

taliilor de executie aferente execuliei lucr;rii.

14. intirzierea si sistarea lucririlor
+.1 - (1) in cazul in care existd un motiv de intirziere care nu se datoreaz; Executantului Si nu a survenit

n incilcarea contractului de cStre acesta (sistare cerut5 de PMB, condilii atmosferice exceplional de

efavorabile execuliei), execulia lucririlor ce fac obiectul prezentului contract se suspendS, urmdnd ca

rile sd fie reluate dupd incetarea situatiei care a condus la suspendare.

) in cazurile in care execulia lucrdrilor se suspende, pe cale de consecln!; 9i termenul de execulie a

va fi suspendat p6nd la reluarea lucririlor de citre Executant.

)suspendarea execuliei lucririlor se va realiza numai in baza ordinului de sistare emis de citre Achizitor.

luarea executiei lucr6rilor se va realiza numai in baza ordinului de reatacare a lucririlor emis de cetre

, cu cel pulin 24 de ore inainte de inceperea efectiv; a lucririlor.
4.2 - Dupi reluarea execuliei lucririlor, acestea vor fi finalizate in termenul stabilit de PMB, Si ?n toate

fdrd a deoisi termenul de 4 zile stabilit la art. 13.2.

15. Finalizarea lucririlor
5.1. - Ansamblul lucr6rilor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat in termen de 4 zile,

care se calculeaz6 de la data inceperii lucririlor.
.2 - A doua zi lucr;toare de la terminarea lucririi de refacere a sistemului rutier gi a trotuarelor,

ntantul Achizitorului demareazd inceperea procedurii de receptie astfel: pentru lucririle de

iere a avariilor la retelele existente pe domeniul public precum Si pentru lucrdrile autorizate de cetre

riile de sector, receplia se va realiza conform legislaliei in vigoare privind execulia lucririlor stradale,

c;tre o comisie de receptie formatS de reprezentanJi autoritS!ii contractante $i reprezentanlii

ntului.
.3 - Comisla de receplie are obligalia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea

revederilor acestuia cu documenta[ia descriptivd gi cu reglementSrile in vigoare. in functie de constatSrile

, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia.

15. Perioada de garantie acordati lucririlor
6.1 - Perioada de garanlie decurge de la data receptiei la terminarea lucririlor gi p6nd la receplia finale 5i

fi stabilitd la 2 ani.

5.2 - (1) in perioada de garan!ie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, de a

toate lucrdrile de modificare, reconstruclie Si remediere a viciilor $i altor defecte a cdror cauzd este

resoectarea clauzelor contractuale.

) Executantul are obligalia de a executa toate activlt;lile prev;zute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
zul in care ele sunt necesare datorite:

) utilizirii de materiale, de instalalii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

) neglijenlei sau neindeplinirii de citre Executant a oricireia dintre obligaliile explicite sau implicite care

ii revin in baza contractului.
3) Tn cazul in care defectiunile nu se datoreaz; Executantului, lucrdrile fiind executate de cdtre acesta

rm prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat Si plStit ca lucriri suplimentare.

6.3 - in cazul in care Executantul nu execut; lucrlrile prevdzute la art. 16.2 alin. (1), Achizitorul este

reptStit s; anBajeze $i sd pl;teascd alte persoane care si le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrSri

r fi recuoerate de citre Achizitor de la Executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalititi de plati
7.1- Achizitorul are obligatia de a efectua plata dtre Executant in termen de maxim 30 zile de la primirea

7.2 - (1) Executantul are obligatia de a emite factura numai dupe Intrarea in vigoare a contractului,
miterea comenzii, finalizarea executirii lucr5rilor 5i incheierea procesului verbal de receplie la terminarea



. Factura va fiinsolite obligatoriu de Procesul verbal de receplie la terminarea lucrdrilor.

)Pl5-tile pa4iale, daci este cazul, trebuie si fie ficute, la cererea Executantului, la valoarea lucrdrilor

te conform contractului la termenele stabilite conform prezentului contract. LucrSrile executate

ebuie si fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrdri provizorii, intocmid astfel incat sd asigure o

si siguri verificare a lor.

)Situaliile de platd provizorii, dace este cazul, se confirmi in termen de maxim 5 zile de la data

rii de cdtre Executant a situatiilor de olati.
) Pl5!ile pa(iale, dac; este cazul, se efectueaz;, de regulS, la intervale lunare, dar nu influenteazd

litatea Executantului; ele nu se consideri, de cStre Achizitor, ca receplie a lucr;rilor executate.
7.3 - Plata facturii finale, daci este cazul, se va face imediat dupi, verificarea li acceptarea situatiei de

definitive de citre Achizitor. Daci verificarea se prelungegte din diferite motive, dar, in special,
atorit; unor eventuale litlgil, contravaloarea lucr;rilor care nu sunt in litigiu va fi platit; imediat.
7.4 - Contractul nu va fi considerat terminat pdnd c6nd procesul-verbal de receplie finalS nu va fi semnat

e comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului. Receptia finalS va

efectuatd conform prevederilor legale, dupi expirarea perioadei de garanlie.

18. Subcontractanti
cazul in care pirli din contractul subsecvent urmeazd si se indeplineasci de unul sau mai mulli

ntractan!i, autoritatea contractant; are obligalia de a solicita, la incheierea contractului subsecvent,

contractelor incheiate intre Executant si subcontractantii nominalizati in oferti. Contractele
e trebuie sd fie in concordant; cu oferta si se vor constitui in anexe la orezentul contract
nr.

19. Cesiunea
contract de achizilie publicd este permis5 doar cesiunea creanlelor nSscute din acel contract;

ndscute rdm6ndnd in sarcina p;dilor contractante, astfel cum au fost stipulate $i asumate inilial.

20. Amendamente

4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
numai in cazul aparitlei unor circumstante care lezeaz; intereseleui, prin act aditional,

legitime ale acestora li care nu au putut fi prevSzute la data incheierii contractului.
21. incetarea contractului

- contractul inceteazd, prin executare, acordul de voinli al pdrlilor, expirarea termenului, fo4a major;
u imposibilitate fortuit5 de executare, precum si din orice alte cauze prevdzute de lege.

1.2 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre perti, in mod culpabil,
dreptul p6(ii lezate de a cere rezilierea contractului gi de a pretinde plata de daune-interese printr-o

scrisS, cu un preaviz de 5 zile. Rezilierea devine operationalS de la data confirmdrii de primire a

ia. in acest caz gi fird a fi afectat dreptul Achizitorului de a solicita daune-interese, Achizitorul are

reptul de a desfiqura orice activitati pe care le consideri necesare pentru indeplinirea contractului pe

| 9i cheltuiala Executantului.
1.3 - Achizitorul i5i rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul de lucriri in cel mult 5 de zile de la

parilia unor circumslante care nu au putut fi prev;zute la data incheierii contractului 5i care conduc la

odificarea clauzelor contractuale in asa mdsurd inc6t indeplinirea contractului ar fi contrar; interesului
blic. Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract

nit5 odnd la data denuntirii unilaterale a contractului.
1.4 - Achizitorul igi rezervi dreptul de a renunla oric6nd la contract, printr-o notificare scrisd adresatd

ui firi nici o compensatie, dacl acesta din urmS di faliment, cu conditia ca aceasti renuntare
nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la actiune sau despigubire pentru Executant. in acesr caz,

are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract executat;
la data denunterii unilaterale a contractului.

22. Fo4a majorE
.1 - Forla major; este constatati de o autoritate competent;.

2.2 - Fo.lra majori exonereazd p5(ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul

pe toat; perioada in care aceasta aclioneaz;.
.3 - indeplinirea contractului va fi suspendad in perioada de acliune a fotei majore, dar firi a prejudicia

tubwenr nr.7 - Refacerea sistemului rutler tlal Manollu, nr, rL Secto.2



le ce li se cuveneau pdrtilor p6ni la aparilia acesteia.

4 - Partea contractanti care invoci fo(a majord are obligalia de a notifica celeilalte p;r!i, imediat Si in

ii stau la dispozitie in vederea limit;rilod complet, producerea acesteia 5i si ia orice misuri care

lor.

.5 - partea contractantd care invocd fo4a majorl are obligalia de a notifica celeilalte p54i incetarea

acesteia in maximum 5 zile de la incetare.

- Dac; fo4a majorS aclioneaz; sau se estimeazS ca va acliona o perioadS mai mare de 6luni, fiecare

va avea dreptul si notifice celeilalte pd4iincetarea de drept a prezentului contract, f;r; ca vreuna din

rti si poat; pretinde celeilalte daune-interese.

23. Solutionarea litigiilor
.1- Achizitorul $i Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative

irecte, orice neinlelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu indeplinirea

ntractului.
.2 - Dacd, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul 5i Executantul nu reusesc si rezolve

mod amiabil o divergenlS contractuald survenitS, fiecare parte poate solicita ca disputa si se solutioneze

citre instantele judecitoreSti competente in a cirei razi se aflS sediul autoritdtii contractante.

24. Limba care guverneazi contractul
mba care guverneaz; contractul este limba romanS.

25. Comuniciri
1- (1) Orice comunicare intre p;rti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie se fie

tsa In scns.

) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentul transmiterii cat Siin momentul primirii'

.2 - Comunicirile intre p;4i se pot face Si prin telefon, telegram;, telex, fax sau e-mail cu conditia

rmirii in scris a primirii comunicerii.

26. Legea aplicabili contractului
va fi interpretat conform legilor din Romania.

pertile au inteles sd incheie azi ....efp--l-ru.+A.. prezentul contract in doud exemplare, unul

ntru Achizitor $i unul pentru Executant.

EXECUTANT,

S.C, DELTA ACM '93 S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,

mtca,

Director Direclia Comerciald,

Lucian Constantin COVRIG

irector Tehnic,
rian Gerard BUcUR

Stefan !OAN

RAD,E.T. BI'CURESTI
TZA' PIIIIRU COI{IROL FIiIAiICIAR

a'
,23,rn&2*l.!dh

rutierti al trotuarelor pentru
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Cantiteli $i Preturi

,l r.

rt.
Denumire

lucrare
Structuri straturi Cantitate U.M.

Pret unitar
(lei, firi
wAl

valoare
(lei, firi TVA)

1.

2.

3.

Refacere

carosabil

str. Pompiliu Man

Strat de fundatie din beton

oliu, nr. 11, Se

a'-:.:-'lI,O I

:.gl_2-
mc 460,00 768,20

Strat de legature din beton

asfaltic (BAD 25)
r,o4 IO 449,00 456,96

Strat de uzurd din beton
asfaltic (BA 16)

0,77 to 460,00 326,60

TOTAL: t.56L,76
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)irector Tehnic,
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