CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________
(adrese complete, telefon/fax,
certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
_________________________________________________________________________
Anul

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri anuala
la 31 decembrie
(echivalent euro)

_________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________
Media anuala:

_________________________________________________________________________

Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si
(denumirea/numele ofertantului)

cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa executam _________________
(denumirea lucrarii)

pentru suma de ________________________ lei, reprezentand _________________ euro,
(suma în litere si în cifre)

(suma în litere si în cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei.
(suma în litere si în cifre)

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
începem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam
lucrarile în conformitate cu graficul de executie anexat în _________________________
(perioada în litere si în cifre)

luni calendaristice.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
___________________________ zile, respectiv pana la data de ____________________
(durata în litere si în cifre)

(ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de
oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta oferta pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.34/2006

Subsemnatul(a) ...................................................... [se inserează numele operatorului
economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de
.............................................................................. [ se menţionează procedura] pentru
achiziţia de ...................................................................................................................................
[se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data
de.................................... [se inserează data], organizată de ...........................................................
[se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament
cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin
lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute
la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată
c1) nu ma aflu in situaţia in care in ultimii doi ani sa nu-mi fi îndeplinit sau sa-mi fi îndeplinit in
mod defectuos obligaţiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa producă grave
prejudicii beneficiarilor mei;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

(semnătura autorizată)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA
1. Valoarea maxima a lucrarilor
executate de subcontractanti

_________ (% din pretul total ofertat)

2. Garantia de buna executie va
fi constituita sub forma:
in cuantum de:

_________
_________ (% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna
executie

_________ luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare
(durata de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarilor pana la data inceperii executiei) _________ zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor (de la data
semnarii contractului)
_________ zile calendaristice
6. Penalizari pentru intarzieri
la termene intermediare şi
la termenul final de executie

_________ (% din valoarea care trebuia
sa fie realizata)

7. Limita maxima a penalizarilor

_________ (% din pretul total ofertat)

8. Limita minima a asigurarilor

_________ (% din pretul total ofertat)

9. Perioada medie de remediere
a defectelor

_________ zile calendaristice

10. Limita maxima a retinerilor din situatiile
de plata lunare (garantii, avansuri etc.)

_________ (% din situatiile de plata
lunare)

OFERTANT,
..........................
(semnatura autorizata)

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu
ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de
care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca,
alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante __________________________________________ cu privire la orice aspect
(denumirea si adresa autoritatii contractante)

tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Candidat/ofertant,
_________________
(semnatura autorizata)

Contract de lucrari
nr.______________data_______________

Preambul
In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract
de furnizare de produse, intre
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
DOLJ, cu sediul in Craiova, B-dul Nicolae Titulescu nr.22, tel.416.365, fax.417.838, cont de
virament nr. RO27TREZ29124680220XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Craiova
reprezentata prin director general Florin Stancu in calitate de achizitor, pe de o parte
si
S.C. ____________________ cu sediul in _________________, telefon/fax:
_______________ , numar de inregistrare ________________, CUI __________ cont la
Trezoreria Craiova nr.___________________________________ reprezentata prin
Director __________________________ in calitate de executant, pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a)contract – reprezinta prezentul contract 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 sale,
asumate prin contract;
d)amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
e)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, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. 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 din parti.
f)zi - zi calendaristica; an - 365 zile.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma
singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca
nu se specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina lucrari de
_____________________ in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
5. Pretul contractului
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre
achizitor, este de __________________ RON fara TVA.
6. Durata contractului
6.1. Executantul se obliga sa execute, lucrari de _____________________, conform
graficului de executie anexat, adica in termen de ______ zile de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarilor.
7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la
data de ____________________.
7.2. Executantul este obligat sa prezinte dovada deschiderii unui cont de garantii la
o banca generatoare de dobanda, asa cum s-a convenit la pct. 13.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
–
oferta tehnica si oferta financiara;
–
graficul de executie;
–
fisa de date a achizitiei;
–
dovada deschiderii contului de garantie de buna executie
9. Protectia patrimoniului cultural national
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte
de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile
dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.
9.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii
sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la
clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta
achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitior
privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii, executantul sufera
intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
a)orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
b)totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
9.3. Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea
obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia
monumentelor istorice.
10. Obligatiile principale ale executantului

10.1(1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a
remedia viciile ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile
asumate prin contract.
(2)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 contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora
este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
10.2. Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile,
omisiunile, viciile sau alte asemenea descoperite de el in proiect sau in fisa de date a
achizitiei pe durata indeplinirii contractului.
10.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de
executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in
constructii.
10.4. (1)Pentru lucrarile executate se vor intocmi situatii de lucrari care trebuiesc
confirmate de dirigintele de santier in maxim 3 zile de la primirea acestora, in cazul
neprimirii unui raspuns din partea dirigintelui de santier in acest termen lucrarile se vor
considera ca fiind acceptate.
(2)Decontarea lucrarilor se va face pe baza situatiilor de lucrari inaintate de catre
executant. Facturile vor fi emise lunar, pe baza situatiilor de lucrari iar achizitorul are
obligatia de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de la primirea fiecarei facturi
prezentate spre decontare.
10.5. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele
precizate in anexele la contract, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in
situatile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe
care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
10.6. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor
materialelor echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data
primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a
acestuia.
10.7. Executantul raspunde de exactitatea, corectitudinea si incadrarea in
reglementarile legale, privind pretul la materiale, manopera, utilaje si mijloace de transport,
inclusiv de negocierile facute direct cu furnizorii.
10.8.(1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile
achizitorului in orice problema mentionata in contract referitoare la lucrare iar pentru orice
alte cerinte aparute pe parcursul executarii lucrarii si nementionate in contract vor fi
intocmite acte aditionale care vor face parte integranta din prezentul contract. In 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.
(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alineatul (1)
determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.9. Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:
i) de 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 achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol
pentru respectivele persoane;

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 achizitor 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 santierului 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.
10.10(1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni
inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private
care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand
din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine
executantului.
10.11.(1) 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;
iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in
scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
10.12. 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 proiectului sau
caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
ii)

11. Obligatiile achizitorului
11.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca
nu s-a convenit altfel, urmatoarele:
a)amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;
b)suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
c)caile de acces rutier .
11.2. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului orice documente
necesare pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, la demararea executiei lucrarii.
11.3. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse
in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.4. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a
oricaror alte informatii furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Achizitorul isi rezerva dreptul ca in functie de disponibilitatile financiare si a
situatiei de pe teren sa renunte la o parte din cantitatile din anexe, sau daca situatia o cere
sa solicite suplimentarea executiei altora.
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si
indeplineasca obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a
deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,1% din pretul
contractului pe zi, pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalenta cu 0,1% din pretul contractului pe zi, pentru fiecare zi de intarziere pana la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.
12.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre
parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept
reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
12.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o
notificare scrisa adresata executantului fara nici o compensatie, daca acesta din urma da
faliment, cu conditia ca aceasta renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la
actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata pâna la data
denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
13. Garantia de buna executie a contractului
13.1. Executantul invitat de catre achizitor sa incheie contractul de achizitie publica
are obligatia de a constitui garantia de buna executie.
13.2. Achizitorul are obligatia de a restitui garantia de participare numai dupa
constituirea garantiei de buna executie in cuantum minim egal cu garantia de participare si
de a emite ordinul de incepere a lucrarilor dupa ce executantul a facut dovada deschiderii
contului de garantii.
13.3. Garantia de buna executie a contractului reprezinta 10% din valoarea fara TVA
a contractului si va fi retinuta si virata intr-un cont deschis de catre executant la o banca
generatoare de dobanzi, in favoarea achizitorului.
13.4. Executantul are obligatia de a face dovada deschiderii contului de garantii, cont
in care va fi depusa o suma reprezentand 1% din valoarea fara TVA a contractului. Restul
garantiei se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale
prezentate spre decontare.
13.5. Achizitorul are obligatia de a restitui garantia de buna executie dupa cum
urmeaza:
-70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii tuturor
proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor, daca autoritatea contractanta nu a
ridicat pretentii asupra ei, pana la acea data iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
-restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie acordata
pentru lucrarile executate dupa incheierea procesului verbal de receptie finala, daca
autoritatea contractanta nu a ridicat pretentii asupra ei pana la acea data, iar riscul pentru
vicii ascunse este minim.

13.6. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,
in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost executate.
14. Inceperea si executia lucrarilor
14.1. Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in maxim 3 (trei) zile lucratoare
de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului. Termenul pentru emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor este de 2 (doua) zile lucratoare de la incheierea
contractului.
14.2. Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie
terminate la data stabilita.
14.3. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor
nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul
va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta în contract.
Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin
contract.
In cazul in care executantul întârzie începerea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu
îsi îndeplineste îndatoririle prevazute la 10.1, alin.(2), achizitorul este îndreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre în normal si sa îl avertizeze ca, în
cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
14.4. Executantul este obligat sa execute si sa finalizeze lucrarea in termen de
___________ zile (calendaristice/lucratoare).
14.5. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si
de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati
profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea
executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica
atestata potrivit legii, din partea achizitorului.
Din
partea
achizitorului,
responsabil
tehnic
de
lucrari
este
_____________________________.
Din partea executantului, responsabil tehnic cu executia lucrarilor este
dl./dna._____________________________.
(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea
obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
14.6.(1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
15. Finalizarea si receptia lucrarilor
15.1 Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, orice parte din acestea, prevazut sa
fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul
stabilit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.

15.2. La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris
achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia constituirea
comisiei de receptie.
15.3. Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate
pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de
receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea
remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va
convoca comisia de receptie.
15.4. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in
vigoare. In functie de constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
respinge receptia.
15.5. Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere
fizic si functional.
15.6. Receptia lucrarilor se va face conform Hotararii 273/1994 in doua faze:
-la terminarea lucrarilor
-finala, la expirarea perioadei de garantie
16. Perioada de garantie acordata lucrarilor
16.1.Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si
pâna la receptia finala. Perioada de garantie a lucrarilor va fi de __________ luni de la data
incheierii procesului-verbal la terminarea lucrarilor.
16.2(1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor,
contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de
proiectarea unei parti a lucrarilor; sau
iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile
explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.
(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de
catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca
lucrari suplimentare.
16.3.In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2,
alin.(1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le
execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la
executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Modalitati de plata
17.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de maxim
30 de zile de la primirea fiecarei facturi prezentata spre decontare.
17.2 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de
plata definitive de catre achizitor.

17.3. Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie
finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor articolului 15,
punctul 15.6., dupa __________ luni de la receptia la terminarea lucrarilor.
17.4. Pentru lucrarile executate platile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate in propunerea financiara anexa la contract.
18. Amendamente
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.
19. Cesiunea
19.1. Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale
asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia
sau orice alte obligatii asumate prin contract.
20. Forta majora
20.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
20.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.3. indeplinirea 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.
20.4. Partea 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.
20.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca 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 din parti sa poata pretinde celeilalte dauneinterese.

21. Solutionarea litigiilor
21.1. Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
21.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, 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.
22. Limba care guverneaza contractul
22.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
23. Comunicari

23.1.(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
23.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau email cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
24. Legea aplicabila contractului
24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Prezentul contract se va incheia in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
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Anexa 1

Ce cuprinde graficul de executie pentru lucrarile de ________________.
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