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Scrisoare de intentie
Judetul Iasi, reprezentat prin Consiliul Judetean Iasi intentioneaza sa achiziti&Yezer-tddrari de
reparatii curente „Panouri semnalizare la intrari rutiere pe drumurile nationale in judetul Iasi" prin
achizifie directs si invita pe cei interesati sa depuna oferte in acest sens.
1, Denumirea autoritatii contractante: Judetul Iasi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Stant nr. 69, cod 700035,
municipiul Iasi, telefon 0232-235100, interior 477, fax 0232-210336;
3. Procedura aplicata: achizitie direct&
4. Sursa de finantare: Bugetul local al Consiliului Judetean Iasi.
5. Valoarea estimata: 69.731 lei fara TVA;
6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
7. Cod CPV: 45453000-7 — Lucrari de reparatii generale si renovare (Rev. 2).
8. Durata de executie a lucrarilor este de maxim 30 de zile calendaristice de la data mentionata in
ordinul de incepere a lucrarilor.
9. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la data depunerii ofertelor.
10.Data limits de depunere a ofertelor: 22.09.2021, ora 10.00.
11.Ofertantii vor vizita fiecare amplasament si vor efectua propriile masuratori. Pentru informatii
suplimentare in privinta amplasamentelor, persoana de contact este Mihai Ovidiu lonescu, telefon
0232235100, interior 242.
12.Conditii contract: Garantia de buns executie a contractului se va constitui in cuantum de 5% din
pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv WA, conform clauzelor din proiectul de
contract. (Formular 6 — model de scrisoare de garantie de buns executie).
13. Oferta va confine: Formularele nr. 1 si nr. 2, propunere tehnica si propunere financiara.

Propunerea tehnica: ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa
respecte toate cerinfele si sd cuprinda toate documentele solicitate prin caietul de sarcini
nr. 28508/18.08.2021.
In cadrul propunerii tehnice se vor mai prezenta si urmatoarele documente:
- graficul de esalonare a execufiei lucrarilor;
- Declaratie pe proprie raspundere privind insusirea clauzelor contractuale — formular 3;
- Declaratie pe propria respundere prin care ofertantul declare ca la elaborarea ofertei sale a
tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munce si protectia muncii - formular 4.
Propunerea financiard va cuprinde urmatoarele documente:
- Formularul de oferta — formularul 5.
- Anexele Ia formularul de oferta, solicitate prin caietul de sarcini nr. 28508/18.08.2021,
respectiv devizele analitice pe categorii de lucrari si centralizatorul valoric. Devizele
analitice vor confine extrase de materiale, manopera, utilaj si transport;
Propunerea financiara va fi exprimata in lei Vara TVA, cu TVA explicitat separat.
14. Ofertele vor fi transmise la Registratura Generale in format tiparit prin servicii postale/de
curierat/prin livrare directs Ia: sediul Consiliului Judetean Iasi din Bd-ui Stefan cel Mare si Sfant nr.
69, Iasi, - Registratura - Camera101, parter, cod postal 700075, Romania, astfel: LUNI — J01: 08 —
16:30, VINERI — 8:00 — 14:00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail achizitii.publice@icc.ro,
!Ana' la data limits de depunere a ofertelor.
15. Documentatia de atribuire poate fi descarcata de pe site-ul Consiliului Judetean Iasi www.icc.ro sectiunea „Achizitii publice - Licitatii", de pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, sectiunea
Publicitate-anunturi sau poate fi obtinuta in format electronic de la sediul autoritatii contractante,
Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi, Directia Achizitii Publice.
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Anca Luminita MUCHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii
in solider cu intolmitorul inscrisului

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE DIRECTE,
Coordo tor,
'
Maria Mu
U
hop
imo asum in totalitate responsabStatea cr7M1f5•7
in solear Cu inlocmito I n nsurrs

CONSILIER A IZ TI PUBLICE,
ela Costin
irrh asum responsabratatea pen
regale tea

Document creat la Directia Achizitii Publice
Compartiment Achizitii Publice Directe

ma corectrtudnea,
estur inscns °final

ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul ,Stefan cel Mare §i Sfant, nr.69, cod. 700075, la§i

Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;

www.icc.ro

Nr. de exemplare : 1
Exemplar nr. 1

Nr.„3/414/ ir
oi(33_2021

DOCUMENTATIA DE ATRIB
a contractului de achizitie publics de
Lucrari de reparatii curente „Panouri semnalizare la intra-ri rutiere pe
drumurile nationale in judetul Iasi"

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA LUMINITA MUSCHERU
Imi asum in total/tate responsabilitatea corectitudinii si legalitatii,
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Documentatia de atribuire se structureaza astfel:
• SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini,
• SECTIUNEA II - Proiectul de contract continand clauzele
contractuale oblig atorii.
• SECTIUNEA III - Formulare si modele de documente.
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SECTIUNEA I - Caietul de Sarcini
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CAIET DE SARCINI
•

privind achizitia publics lucrari de reparatii curente „PANOURI SEMNALIZARE LA
INTRARI RUTIERE PE DRUMURILE NATIONALE IN JUDETUL IASI".
A. DATE GENERALE
•
•

Denumire obiectiv: Reparatii curente „Panouri semnalizare la intrari pe drumurile
nationale in judetul Iasi.
- localitatea Ciortesti, Judetul Iasi,
Localizare: - DN 24
- DN 24C - localitatea Bivolari, Judetul Iasi,
- DN28
- localitatea Rachiteni, Judetul Iasi,
DN 28 - localitatea Gorban, Judetul Iasi,
DN 24
- localitatea Victoria, Judetul Iasi
DN 28B - localitatea Deleni, Judetul Iasi,

•
•

Valoarea estimata a lucrarilor de reparatW 69.731 lei (MA TVA);
Termenul maxim de executie: 30 zile calendaristice, incepand de la data
mentionata in Ordinul de incepere a lucrarilor,
• Perioada de garantie. 24 luni de la data acceptarii de catre beneficiar a receptiei la
terminarea lucrarilor,

B. SCOPUL SI OBIECTUL CONTRACTULUI
Consihul Judetean este proprietarul Panourilor de semnalizare la intrarile rutiere pe
drumurile nationale in Judetul Iasi si au fost confectionate si montate in baza Autorizatiei de
construire nr.40/05.98.2014 si a Contractului de lucrari nr.34294/26,11.2014. Aceste panouri
sunt construite din confectie metalica (tabla, profile, teava). De la data receptiei nu s-a mai
intervenit asupra acestor panouri cu lucrari de intretinere pentru a putea rezista factorilor
meteorologici (vant, ploi, zapada, inghet — dezghet)
Lucrarile au ca scop reparafiile curente a acestor panouri pentru stoparea ruginii si
degradarii rapide prin curatarea suprafetelor afectate atat cu peria de sarma, cat si cu solute
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decapanta, vopsirea cu doua straturi de vopsea anticoroziva si un strat de vopsea de
protectie, pentru metale.

Contractul are ca obiect „Executia lucrarilor de reparatii curente la Panouri
semnalizare la intrari rutiere pe drumurile nationale in Judetul Iasi".

C. DESCRIEREA LUCRARILOR
Ofertantii, in urma vizitarii fiecarui amplasament si a efectuarii propriilor masuratori.
vor prezenta oferta financiara - devizele analitice pe categorii de lucrari si
centralizatorul valoric, luand in considerare descrierea lucrarilor din Tabelul 1 si a
Notei cu detalierea operatiunilor.
Devizele analitice vor contine extrasele de materiale, manopera, utilaj si transport.
Valoarea maxima a contractului este de 69.731,00 lei (lira TVA).
Tabelul 1

•

LUCRARI DE REPARATII CURENTE „ Panouri semnalizare la intrari rutiere pe
drumurile nationale in Judetul IASI "
Nr.
crt.

1

LUCRAREA

Montare — demontare, schela metalica.

U.M.

CANT.

mp

660
276

2

Curatare cu peria de sarma a panoului, si revopsirea cu
trei straturi de vopsea ( 2 anticoroziva si 1 strat vopsea de
protectie pentru metale).

mp

3

Reparatie fundatie din beton (rectificari la suprafata
betonata si revopsire)

mp

•

T
60

Executantul are obligatia evacuarii molozului si a resturilor de
materiale din imediata apropiere a fiecarui panou, spre gropi de gunoi
amenajate.
NOT A

•

•
•
•
•
•
•
•

Culoarea vopselei de protectie pentru panou va fi alba (RAL 1013 Oyser Whit).
Literele cu „IASI", vor avea vopsea bomz (RAL 8029 Pearl Cooper)
Mesajele „BINE ATI VENIT" si .,DRUM BUN" cu vopsea bej (RAL 1015 Light
Ivory).
Localitatile de pe harta judetului vor fi reprezentate cu vopsea de culoare rosie.
La Sterna judetului se vor respects culorile stemei.
Se anexeaza fotografii.
Decontarea se va face la terminarea lucrarilor(cele 6 panouri), in baza
situatiilor de lucrari real executate, in maxim 30 de zile de la receptie.

D. Oferta Tehnica va contine urmatoarele:
1.Descrierea lucrarilor ce se vor execute;
2.Resursele umane, scule/utilaje/echipamente pe care le va utilize.
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3.Respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca, protectia muncii (SSM),
securitate la incendiu (PSI).
4.Graficul de esalonare a executiei lucrarilor.
E. Conditii pentru ofertanti
•
•
•

•

Valoarea maxima a contractului este de 69.731,00 lei(fara TVA).
Decontarea se va efectua in baza cantitatilor de lucrari real executate, cu
incadrarea in pretul ofertat.
Executantul are obligatia de a supraveghea executia lucrarilor, de a asigura
resursele umane, materiale si echipamente, necesare. Totodata este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului,
inclusiv de respectarea normelor SSM si PSI de catre angajatii executantului.
Durata maxima de executie este de 30 de zile calendaristice, incepand de la
data mentionata in ordinul de incepere al lucrarilor, emis de catre beneficiar.

Administrator public al judetului Iasi
Stefan-Andrei CAZACU

DIRECTIA TEHNICA
Director executiv.
logen GINJU
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SECTIUNEA II - Proiectul de contract
continand clauzele contractuale
obligatorii.
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Exemplar fly. 1

PROIECT CONTRACT DE LUCRARI
de reparatii curente "Panouri semnalizare la intrari rutiere pe drumurile
nationale in judetul Iasi"
nr.

data

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
In temeiul Raportului de achizitiei directe a lucrarilor de reparatii curente "Panouri
semnalizare la intrari rutiere pe drumurile nationale in judetul Iasi" inregistrat sub
nr.
s-a incheiat prezentul contract de lucrari,
intre
JUDETUL 1A$1 - Consiliul Judetean Iasi cu sediul in municipiul Iasi, bd. Stefan cel Mare
si Sfant, nr. 69, judetul Iasi, telefon 0232/235100, 0232/214425, fax 0232/210336, cod fiscal
4540712, cont trezorerie
, reprezentat prin Costel ALEXE, Presedinte, in
calitate de achizitor, pe de o parte,

si
cu sediul in
cod fiscal
, Nr. de inmatriculare la
iti Oficiul Registrului Comertului de pe IMO Tribunalul
, cont
■ telefon
, fax
reprezentata prin
e-mail
avand functia de
, in calitate de executant pe de alta parte.
2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - 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.proiectul: proiectul (documentatia) in legatura cu care sunt executate lucrarile in
conformitate cu prevederile din prezentul contract;
e. amplasamentul Iucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustive, ci enuntiativa.
[(8
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•

•

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;
g. standarde — standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in
legislatia in vigoare, Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
h. lucrari — lucrarile ce constituie obiectul prezentului contract;
i. vicii — aparente — defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoana
diligenta fara a fi nevoie de investigatii de specie litate asupra lucrarii in cauza;
- ascunse — defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate doar de un
specialist sau care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente to data receptiei
lucrarii in cauza;
j. durata contractului — intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre
parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitie de Ia data intrarii sale in vigoare
si pana Ia epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care it produce, inclusiv
perioada de garantie si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale.
k. durata de executie — intervalul de timp in care executantul executa operatiunile pe care le
presupune indeplinirea contractului astfel cum acesta este prezentat in oferta si in contract,
inclusiv operatiunile pretiminare si finale previzibile si imprevizibite, cu exceptia cazurilor de forta
majora, incepand cu data incheierii contractului sau dupa caz, a primirii ordinului de incepere a
lucrarilor.
I. oferta — documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara
modificata/adaptata de necesitatea executiei unor lucrari in vederea realizarii si finalizarii
obiectului contractului.
m. propunerea tehnica — document al ofertei elaborat pe baza cerintelor din caietul de
sarcini;
n. propunerea financiara — document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute
prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciaie
o. Intarzierea lucrarilor — depasirea etapelor de executie stabilite prin graficul de executie a
lucrarilor;
p. rezilierea conventionala a contractului — desfintarea pe viitor a contractului, prin acordul
partilor, fara ca acesta sa aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior
rezilierii,
r . zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat in zile, luni sau
ani de la un anumit eveniment on act sau actiune, data la care se produce respectivul eveniment,
act on actiune nu se is in considerare. Termenul exprimat in zile incepe sa curga Ia inceputul
primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
termenului. Termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curga la inceputul primei ore a primei
zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziva din uttima fund
sau an corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul; daca, in cazul termenului
exprimat in luni sau ani, in tuna in care se incheie termenul nu exist& o zi corespunzatoare zilei
in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a
lunii respective. Daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare
legala, duminica sau sambatd, termenul se incheie fa expirarea ultimei ore a urmatoarei zile
lucratoare. La calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator
dispozitiile de mai sus, cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in
considera re.
s. penalitate contractuala: despagubirea stability in contractul de executie lucrari ca fiind
platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire sau
indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din contract;
t. ordin: once instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant privind executia
lucrarilor.
u. graficul de executie - graficul pregatit de executant care se actualizeaza on de cate on
este nevoie, si care trebuie sa justifice listele de cantitati care trebuie executate in perioada de
evaluarii ritmului evolutiei lucrarilor in conformitate cu
referinta in vederea monitorizarii
contractul;
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v. prejudiciu — rezultatul negativ ca urmare a neexecutarii, executarii cu intarziere sau
necorespunzatoare a obligatiilor contractuale
w. documentele executantului - reprezinta documentele tehnice incluse in cerintele
achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari,
calculele, programele de computer si alt software, planse, manuale pentru exploatare si
intretinere, modele si alte documente tehnice (daca exists) care se afla in custodia si grija
executantului pans la data preluarii acestora de catre achizitor.
x. perioada de garantie a lucrarilor - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei Ia
terminarea lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract.
y. daune-interese - suma de bani reprezentand echivalentul prejudiciului suferit pentru
neexecutarea, executarea cu intarziere sau necorespunzatoare a obligatiilor contractuale
z. conflict de interese - once eveniment care influenteaza capacitatea executantului de a
exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala, sau care il impiedica pe acesta, in once
moment, sa acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general at
Proiectului, once motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte
angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea
aplicabile oricaror sub-contractanti, salariati si expert' ce actioneaza sub autoritatea si controlul
executantului.
aa. conditii climaterice exceptional de nefavorabile - conditii climaterice care nu permit
realizarea lucrarilor in conformitate cu normele si standardele tehnice in vigoare (perioade
ploioase lungi neasteptate, inundatii etc.).
bb. proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor — documentul intocmit si semnat in
conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, de catre comisia de receptie numita de catre achizitor, Ia cererea reprezentantului
autorizat at acestuia.
cc. proces verbal de receptie finale - documentul intocmit si semnat in conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, de catre
comisia de receptie numita de catre achizitor
dd. ordin de incepre a lucrarilor- documentul care atesta momentut inceperii executiei
lucrarilor si prin care achizitorul instiinteaza executantul si, dupa caz, dirigintele de santier ca
executia lucrarilor poate incepe. Data prevazuta pentru inceperea lucrarilor se considera data
de incepere a executiei si este data de Ia care se calculeaza durata de executie.
3. I nter preta re
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" on "zile" sau once referire Ia zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
"." specifics in mod diferit.
3.3. - in prezentul contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere altfel sau a unei
prevederi contrare: cuvintele care desemneaza persoane vor include persoane fizice/juridice si
once organizatie avand capacitate juridic&
3.4. — (1) Referintele la once acte normative se considera a face referire si la once alte acte
normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.
(2) Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.
3.5. - Cu exceptia cazului cand se prevede altfel in contract, acesta obliga nu numai Ia ceea
ce este expres prevazut prin clauzele sale, ci si la toate urmarile pe care legea, obiceiul sau
echitatea le cla obligatiei respective, dupa natura sa.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. — Executantul se obliga sa execute lucrari de reparatii curente "Panouri semnalizare
la intriri rutiere pe drumurile nationale in judetul lasi"si sa remedieze once defecte ale
lucrarii, in perioada/perioadele convenite, conform caietului de sarcini si a propunerii tehnice,
anexe la contract si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligd sa plateasca executantului pretul convenit pentru indeplinirea
contractului, in conditiile si prin modalitatile de plata stabilite prin prezentul contract.
3/18
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5. Pretul contractului
5.1. -Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor,
conform propunerii financiare, este de
lei, la care se adauga NA in valoare de
lel conform prevederilor legate in vigoare.
5.2. — Pretul prezentului contract fara NA este ferm pe toata durata de executie a
contractului.
5.3. — Pentru indeplinirea prezentutui contract nu se acorda evens.
6 - Durata contractulul
6.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre parti si produce efecte pane Ia
incheierea procesului verbal de receptie finale a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de
buna executie.
6.2. Durata de executie a lucrarilor este de
incepand de la data mentionata in
Ordinul de incepere a lucrarilor.
6 3. Perioade de garantle a lucrarilor executate este de
din momentul incheierii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
7 - Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe de la data semnarii de catre parti. Durata de executie se
calculeaza de Ia data mentionata in Ordinul de incepere a lucrarilor.
7.2. Executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract se face in conformitate prevederile
prezentului contract si datele stabitite prin graficul de executie at lucrarii.
7.3. Garantia de buna executie se constitute in termen de cel mutt 5 zile lucratoare de la data
semnarii contractului de ambele parti.
8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului constituie anexe-parti integrante a prezentutui contract si
sunt:
• Caietul de sarcini, inclusiv clarificarile aduse pane la depunerea ofertelor ce privesc
aspectele tehnice si financiare, dace este cazul;
• oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara, inclusiv clarificarile din
perioada de evaluare, dace este cazul;
• graficul de executie;
• lista subcontractantilor si contractele de subcontractare, dace este cazul,
. • angajamentul tertului sustinator, dace este cazul
• garantia de buna executie, dupa ce a fost constituita;
• alte documente, conform legii.
8.2. Documentele enumerate la art. 8.1 alcatuiesc contractul si trebuie considerate ca
documente care se expliciteaze reciproc, reprezentand anexe ale prezentului contract si fac
parte integranta din acesta. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata
faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor
prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.
9. Protectia patrimoniului cultural national, daca este cazul
9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau once alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatille dintre parti,
ca fiind proprietatea absolute a achizitorului.
9.2. - Executantul are obligatia de a lua toate precautlile necesare pentru ca muncitorii sat
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 Ia achizitor privind indepartarea
acestora.
9.3. - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat Ia cunostinta despre descoperirea obiectelor
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prevazute Ia clauza 9.1, de a instiinta in acest sens organele abilitate.
10. Obligatiile principale ale executantului
10.1. (1) Executantul are obligatia de a execute si finalize lucrarile, precum si de a
remedia once neconformitati sau vicii ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in
concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
(2). Executantul are obligatia de a supraveghea executia lucrarilor si de a asigura resursele
umane, materiale si echipamentele necesare. Totodata este raspunzator atat de siguranta
tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit
pe toata durata contractului,
(3) Executantul are obligatia de a executa, finaliza si remedia once defecliuni ale lucrarilor
executate in baza documentatiei in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
(4) Executantul va transmite spre aprobare, oricand sunt cerute de catre
reprezentantul/reprezentantii achizitorului, detalii referitoare Ia masurile si metodele pe care
acesta le propune spre a fi adoptate pentru executarea lucrarilor. Nu va fi admisa nicio
modificare a acestor masuri sau metode fart' ca acest lucru sa fie supus in prealabil aprobarii
achizitorului.
(5) Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor din vina
sa, in vederea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru
remedierea defectelor vor fi verificate si aprobate de reprezentantul/reprezentantii achizitorului.
10.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
IP
siguranta tuturor operatiunilor executate, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor legale incidente, in vigoare.
(2) Executantul va fi raspunzator pentru lucrarile executate si pentru viciiie ascunse
conform prevederilor Codului Civil.
(3) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, Ia termenele precizate
in anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile
convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si once alte documente pe care executantul
trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
10.3. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in once
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, in termen de maxim 24 ore, fara ca obiectiile respective sa it absolve de
obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin
prevederilor legale.
10.4. - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date
•
de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.
(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica
eroarea constatata, pe cheltuiala sa.
10.5.- Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
a) 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;
b) 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;
c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind
protectia mediului pe si in afara santierului si pentru a evita once paguba sau neajuns provocate
persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din potuare, zgomot sau alti factori
generaji de metodele sale de lucru.
d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma
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activitatilor proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.
10.6. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de Ia data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana Ia data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarii.
10.7. - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al 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.
10.8. - (1) Executantul are obligatia de a utilize in mod rezonabil drumurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va
alege va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar
ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, de pe pe sander, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat se"
nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor respective.
10.9. - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage oncetilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
onceel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a refine pe santier, pana Ia 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.
10.10. - Executantul se oblige de a despagubi achizitorul impotriva oricaror
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, march 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.
10.11. - Executantul are obligatia de a respecta intreaga legislatie a muncii care se Ripka
personalului sat, inclusiv a celor referitoare la angajare, sanatate, securitatea muncii, asistenta
repatriere dupa caz, si ii va asigura acestuia toate drepturile legale.
socials, emigrare
Achizitorul nu este responsabil de daunele sau accidentele produse ca urmare a nerespectarii
acestor prevederi.
10.12. — (1) Executantul raspunde de realizarea lucrarilor in conditii care sa asigure evitarea
accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, in conformitate cu prevederile legale.
(2) Executantul va solicita angajatilor sai sa se conformeze legilor in vigoare, inclusiv
legilor referitoare la securitatea muncii.
(3) Obligatiile de mai sus nu sunt limitative, executantul avand toate obligatiile impuse de
aceasta calitate si de diligenta impusa de calitatea de executant.
10.13. — Codul de conduita a executantului

(1) Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru
Achizitor conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia
necesard. Se va abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu proiectul sau lucrarile executate
Vara sa alba aprobarea prealabila a achizitorului, precum si sa participe in oncectivitati care
sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in report cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in
niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia §i va prezenta aceasta obligatie in mod
PROIECT CONTRACT DE LUCRARI
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clar tertilor, dace va fi cazul.
(2) Executantul se obliga sä respecte si s5 se conformeze tuturor prevederilor legislatiei
romanesti relevante in vigoare, si garanteaza ca personalul propriu si dependentii acestora
respecta si se conformeaza acestor prevederi legale. De asemenea, executantul va respecta
standardele esentiale de munce, conventicle cu privire la libertatea de asociere si negocieri
colective, eliminarea muncii fortate si a discriminarii la locul de munca si abolirea rnuncii copiiter.
(3) Pe intreaga durata a contractului, executantul si personalul acestuia vor respecta
drepturile omului si libertatile cetatenesti, si se angajeaza s5 nu aduca atingere in nici un fel
practicilor politice, culturale si religioase din Romania.
(4) In cazul in care executantul, si/sau oricare dintre sub-contractorii, personalul, agentii sau
dependentii sai, va primi sau accepta s5 primeasca, si/sau va oferi sau va accepta s5 dea sau
s5 procure vreunei persoane orice cadou, gratuitate, comision sau mita ca stimulent sau
recompense pentru a face sau a nu face orice act, si/sau pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoan5 in legatura cu acest contract sau orice alt contract cu achizitorul, acesta din urma are
dreptul de a rezilia contractul cu solicitarea de daune-interese, fare ca prin aceasta insa s5 se
educe vreun prejudiciu oricaror drepturi castigate de executant in baza acestui contract.
(5) Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit on beneficiu ce
poate derive din acesta, si atat Executantul cat si personalul sau salariat on contractat, inclusiv
conducerea sa si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata
indirecta
alta forma de retributie in legatura cu sau pentru executarea obligatiilor din
111,prezentui contract.
(6) Toate rapoartele si documentele precum harti, diagrame, desene, specificatii, planuri,
statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari suport sau orice materiale achizitionate,
compilate sau pregatite de catre executant in executarea acestui contract vor fi proprietatea
achizitorului, in afara de cazul in care prin contract se prevede altfel. Executantul se obliga sa
livreze aceste documente, in original, achizitorului.
(7) Once rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor si/sau orice alte
drepturi de proprietate intelectuala si/sau industrials, obtinute in executarea sau ca urmare a
executarii acestui contract, cu exceptia cazurilor in care astfel de drepturi sunt preexistente
contractului, vor fi proprietatea achizitorului, care le poate utilize, publica sau transfera dupe cum
considera necesar, f5r5 nici un fel de limitare geografic5 sau de alta nature.
(8) Executantul nu va avea, direct sau indirect, beneficiul nici unei redevente, gratuitati sau
comision in legatura cu once articol sau proces, aflat sub protectia drepturilor de autor si/sau
oricarui alt drept de proprietate intelectuala si/sau industrials, utilizat in cadrul sau pentru
scopurile acestui contract.
(9) Executarea acestui contract nu trebuie s5 dea nastere unor cheltuieli comerciale neobisnuite.
•
Dace- astfel de cheltuieli apar, contractul va fi reziliat de drept. Achizitorul are dreptul de a efectua
vice verificari documentare si la fa/a locului pe care le considera necesare in scopul analizarii
existentei unor cheltuieli comerciale neobisnuite.
10.14. — Conflictul de interese

(1) Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau indeparta orice situatie care
are sau poate avea ca efect compromiterea executarii acestui contract in mod obiectiv si
impartial. Astfel de situatii pot aparea ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice sau
nationale, legaturilor de familie sau emotionale, or al alter legaturi sau interese comune. Oricare
ar fi situatia, aparitia unui conflict de interese trebuie notificata de catre executant imediat
achizitorului, in scris.
(2) Executantul va garanta ca personalul sau, inclusiv cel de conducere, nu se af15 intr-o situatie
care poate da nastere unui conflict de interese. Executantul va inlocui, imediat si fare nici un fel
de compensatie din partea achizitorului, orice membru al personalului sau care se afla intr-o
astfel de situatie.
(3) Executantul se va abtine de la orice legaturi si relatii, comerciale sau de alta nature-, care au
sau pot avea ca efect compromiterea independentei sale sau cea a personalului sau. In cazul
in care executantul nu poate mentine aceasta independenta, achizitorul are dreptul de a rezilia
contractul, fare- obligatia notificarii formale a executantului si fare a aduce atingere dreptului
achizitorului de a solicita despagubiri pentru orice daune suferite ca urmare a acestei situatii.
7/18
tiele,6 ■ 5.■

17

on...ante. •flane ■n ennInnl

PROIECT CONTRACT OE LUCRARI
In .ntran n Aar. run
nnnnnaln 7n ilundats ■I Inc

rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate de executant in conformitate
(4) Achizitorul
cu prevederile acestui articol sunt adecvate si de a solicita luarea de masuri suplimentare dacd
va considera necesar.
11. Obligatiile achizitorului
11.1. — Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia si

finalizarea lucrarilor.
11.2. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu
s-a convenit altfel amplasamentul lucrarii, liber de once sarcina.
(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de catre executant.
11.3. - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 10 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 se obliga sa receptioneze obiectul contractului, potrivit clauzei 16, in
termenul convenit.
11.6. - Achizitorul se obliga sä plateasca pretul catre executant in conformitate cu prevederile
clauzei 18.
11.7. — Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a

•

stabili conformitatea Ion cu specificatiile cuprinse in anexele la contract
12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
12.1. —(1) In cazul in care, din vina sa exclusivd, executantul nu isi indeplineste, isi

•

indeplineste cu intarziere sau necorespunzator obligatiite asumate prin contract, atunci
achizitorul este indreptatit de a percepe penalitati In cuantum de 0,1% din pretul contractului —
definit potrivit prevederilor art. 2 lit. c din prezentul contract - ramas de executat pana la
indeplinirea duratei de executie a prezentului contract - definite potrivit prevederilor art. 6 -,
pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor sau, in caz de
neindeplinire a obligatiilor, pang la data incetarii de drept a contractului sau a rezilierii acestuia
(2) In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusive, achizitorul nu onoreaza facturile in
perioada convenita, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o sums echivalenta cu
0,1% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pand la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
(3) Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform
prezentului contract
12.2 - 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 fard
nicio alts formalitate si fara nicio alts procedura judiciary sau extrajudiciard si de a pretinde plata
de daune-interese.
12.3. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare
scrisa adresata executantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu
conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul Ia actiune sau
despagubire pentru executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract executata pane Ia data denuntarii unilaterale a
contractului.
12.4.- Achizitorul isi rezerva dreptul de denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa,
adresata executantului, fara nicio compensatie, in conditiile in care achizitorul, din motive
temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. in acest caz, executantul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana
la data denuntarii unilaterale a contractului.
12.5 - In cazul rezilierii contractului sau incetarii de drept a contractului pentru prejudiciul
provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate,
executantul datoreaza daune — interese. Executantul nu are dreptul de a pretinde, in aceste
situatii, nicio altd sums in afara celor datorate de achizitor pentru lucrarile deja executate.
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13. Garantia de buna executie a contractului
13.1. — (1) Executantul se oblige sa constituie garantia de buna executie a contractului, in
cuantum de 5% din pretul contractului, exclusiv TVA, in termen de cel mutt 5 zile lucratoare de
la semnarea contractului de catre ambele parli. Perioada de valabilitate a garantiei de buna
executie trebuie sa acopere perioada de timp 'Dana la data incheierii procesului-verbal de
receptie finala. Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre executant in
scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului.
(2) Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument
de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de
asigurari, care devine anexa la contract.
(3) Garantia trebuie sa fie irevocabila.
(4) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de buna executie se
va executa neconditionat, respectiv Ia prima cerere a beneficiarului (achizitorului), pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate (executantului).
13.2. - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare numai dupa ce
executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
13.3. — (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
1
1, necorespunzator 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 respectate, precum
modul de
calcul al prejudiciului. in situatia executarii garantiei de build executie, partial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat Ia restul ramas de executat.
(2) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de
achizitor in executarea prezentului contract, inclusiv in perioada de garantie a lucrarilor, sau in
cazul rezilierii contractului din motive imputabile executantului, precum si in cazul prejudiciilor
produse in executia obiectului contractului, din vine executantului, on in alte situatii prevazute
de lege. In cazul in care prejudiciul produs de executant este mai mare decat cuantumul
garantiei de buna executie, executantul este obligat sa-I despagubeasca pe achizitor integral si
intocmai.
13.4. — (1) Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie, dupa cum urmeaza:
- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca achizitorul nu a ridicat pana Ia acea data pretentii asupra
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
•
- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie finale.
14. Inceperea si executia lucrarilor.
14.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile de la data inscrisa in ordinul de
incepere at lucrarilor st dupa predarea amplasamentului.
14.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze si sa fie terminate la data stabilita. Datele
intermediare, prevazute in graficul de executie, se considera date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul
de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie.
14.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partite 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, data este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea
achizitorului.
(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
obligatillor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
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14.4. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de executie a lucrarilor pentru a stabili
conformitatea for cu prevederile din caietul de sarcini ei din propunerea tehnica.
14.5. - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie;
verificarile ei testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum ei conditiile de trecere a
receptiei provizorii ei a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele Ia contract.
(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele ei materialele necesare
pentru verificarea, masurarea ei testarea lucrarilor. Costul probelor ei incercarilor, inclusiv
manopera aferenta acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevazute ei comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeete Ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
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, on de tate on astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate masurate.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului, ei de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitatea corespunzatoare ei au fost
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea ei refacerea
vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.
15. Intarzierea si sistarea lucrarilor
15.1. — (1) In cazul in care:

•

i) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
ii) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile;
indreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a
oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, penile vor stabili mice prelungire a duratei de
executie la care executantul are dreptul.
(2) Suspendarea executiei lucrarilor din motivul prevazut Ia pct.ii) al art. 15.1. se realizeaza
la dispozitia scrisa a achizitorului. Decalarea termenului contractual va fi calculate luand in
considerare perioada de suspendare, adaugandu-se o durata suplimentara apreciata de comun
acord pentru reintrarea in ritmul normal.
15.2. - (1) Executia lucrarilor in baza contractului precum orice faze a acestora prevazuta a
fi terminate intr-o perioada stability in graficul de executie trebuie finalizata in termenele
prevazute in graficul de executie.
(2) Dac5 pe parcursul indeplinirii contractului executantul nu respects termenele de
executie, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in termen de 10 zile achizitorului.
(3) Modificarea datei/perioadelor de executie asumate prin graficul de executie se face
cu acordul partilor, prin act aditional.
15.3. - Orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati si daune-interese executantului.
16. Finalizarea si receptia lucrarilor.
16.1. - Totalitatea lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazuta a fi finalizata

intr-un termen stabilit, trebuie finalizata in termenul convenit, termen care se calculeaza de Ia
data ordinului de incepere.
16.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului
ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
(2) 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.
10/18
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16.3. — Receptia lucrarilor ce constituie obiectul prezentului contract, se va realiza in
conformitate cu toate reglementarile legale specifice, in vigoare Ia data efectuarii receptiei in
termen de 20 zile de la notificarea terminarii lucrarilor de catre executant.
16.4. - 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.
16.5. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract de
catre Directia Tehnica si Investitii.
16.6 — Directia Tehnica si Investitii va urmari va indeplini, in numele achizitorului, toate
activitatile necesare realizarii obiectului prezentului contract, va monitoriza executarea obiectului
prezentului contract, va semnala once incident in executare. Achizitorul are dreptul de a emite
documentele constatatoare (initial si final) care contin informatii referitoare la indeplinirea sau,
dupa caz, neindeplinirea obligatiilor contractuale, atunci cand sunt solicitate in mod expres de
catre executant. In cazul in care a emis documente constatatoare, Directia Tehnica si Investitii
va transmite Directiei Achizitii Publice documentele constatatoare (initial si final) in termen de
cel mult 3 zile de la inregistrarea acestora. Documentele constatatoare pot fi emise unui
subcontractant daca este cazul, la solicitarea acestuia si numai in cazul prezentarii contractului
de subcontractare si a receptiilor aferente.
16.7. - Directia Tehnica si Investitii va initia toate demersurile legale aferente organizarii si
ink efectuarii receptiei lucrarilor ce constituie obiectul prezentului contract si va comunica
executantului procesele - verbale de receptie.
17. Perioada de garantie acordata lucrarilor
17.1. - Perioada de garantie a lucrarilor este de 24 Juni si decurge de la data receptiei la

•

terminarea lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si
functional, daca este cazul, pana la data receptiei finale.
17.2. - (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 si a 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:
a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau
b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei
parti a lucrarilor; sau
c) 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.
17.3. — (1) In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute Ia art. 16.2 alin. 2
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 Ia executant sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.
(2) In cazul aparitiei unor deficiente in perioada de garantie, achizitorul va notifica executantul
in termen de maxim 10 zile de la aparitia acestora. Executantul este obligat sa verifice si sa
raspunda la reclamatie in termen de maxim 10 zile de la primirea acesteia. Neinlaturarea de
catre executant a lipsurilor/deficientelor aparute in perioada de garantie, prelungeste aceasta
perioada cu durata intarzierii in inlaturarea acestora.
18. Modalitati de plata
18.1. — (1) Achizitorul se obliga sa plateasca pretul lucrarilor executate in termen de cel

mutt 30 de zile calendaristice de la data receptiei, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1)
lit. c) din Legea nr. 72/2013, pe baza facturii emise si a Procesului verbal de receptie Ia
terminarea lucrarilor.
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(2) Decontarea se va efectua in baza lucrarilor real executate, cu incadrarea in pretul ofertat.
(3) - Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans executantului.
18.2. - Daca verificarea lucrarilor executate se prelungeste din diferite motive, dar, in special,
datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
18.3. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.
18.4 Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de
garantie.
19. Ajustarea pretului contractului
19.1. - Pentru executia lucrarilor, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate
in propunerea financiara, anexa la contract.
19.2. - Pretul contractului fara TVA este ferrn si nu se actualizeaza.
20. Asigurari
20.1. - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare
ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatille
Am de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa
verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre
terte persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".
(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, on de cate on i se va cere, polita
sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontratantii sa prezinte achizitorului, la
cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.
21. Amendamente
21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, in cazul aparitiei unor circumstante care nu
au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
21.2. - Partile contractante au dreptul, pe perioada de executie a contractului, de a conveni
modificarea anexelor contractului, printr-un act aditional, in termenii si conditiile prevazute prin
acest contract.
21.3. - Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele aditionale intra
in vigoare la data semnarii acestora de catre ultima parte.
21.4. - Modificarea contractului nu trebuie sa conduct la diminuarea avantajelor si, dupa caz,
a factorilor de evaluare care au stat is baza declararii ofertei castigatoare a executantului.
21.5 — (1) Modificarea termenului de prestare se efectueaza prin act aditional incheiat inainte
de expirarea duratei de executie initial.
(2) Perioadele de receptie si/sau plata se considera a fi in termenul contractul si nu
necesita a fi modificate prin act aditional indiferent de motivele pentru care perioadele de
receptie sau plata se extind (clarificari/remedieri in perioada de receptie sau plata s.a.).
21.6 — (1) Prezentul contract poate fi modificat fart organizarea unei not proceduri de atribuire
numai in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si se publics in SEAP.
(2) Nu este permisa modificarea pretului prezentului contract in conditiile art. 221 din Lege in
asa fel incat noua valoare rezultata in urma respectivei modificari sa depaseasca pragurile
prevazute de Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice pentru publicarea unui anunt de
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cer■ oroC. rurenfa

77

earnn“,21.1 la

PROIECT CONTRACT DE LUCRARI
...6"mio 7n ;,,,tga,.J I.e..
;ntra,:nd.r.,

participare sau a unui anunt simplificat sau sa fi impus organizarea unei alte proceduri de
atribuire decat cea aplicata pentru atribuirea contractului/acordului-cadru respectiv.
(3) Once modificare a prezentului contract in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decat in cazurile conditille prevazute Ia art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile Legii
nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

22.1 Clauze de variatie:
Pretul final ce urmeaza a fi platit va fi determinat doar dupa executia lucrarilor, pe baza
cantitatilor exacte de materiale efectiv utilizate (dupa masuratori) pentru executia proiectutui (in
cerintele initiate), costul acestor materiale find calculat pe
stricta conformitate cu proiectul
baza preturilor unitare fixate in contract.
Masuratorile referitoare la cantitatile exacte de materiale/articole de lucrari utilizate in timpul
executiei contractului indica in mod sistematic variatii marginate pozitive sau negative ale
cantitatilorlarticolelor de lucrari efectiv utilizate, prin comparatie cu cantitatile de
materiale/articolele de lucrari estimate initial de autoritatea contractanta si nu reprezinta o
modificare a contractului.
Aceste variatii nu reprezinta o modificare a contractului initial, ci doar o aplicare a prevederilor
contractuale, daca se respects in mod cumutativ urmatoarele conditii:
- stint datorate diferentelor normale dintre estimarea cantitatilor/articolelor de lucrari prevazute
masuratorile finale exacte si nu reprezinta rezultatul unei modificari majore
alk in contracte
III substantiate a specificatiilor tehnice sau a aftor cerinte initiate ale autoritatii contractante;
- se reflects, in conformitate cu clauzele de variatie, asupra pretului efectiv ce urmeaza a fi plata,
calculat ca produs al preturilor fixe unitare (indicate in contract) si cantitatile exacte de
materiale/articolele de lucrari utilizate pentru executarea contractului.
22. Subcontractanti, daca este cazul
22.1 — (1) Achizitorul va solicita executantului, cel mai tarziu Ia momentul inceperii executarii
contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor
sai implicati in executarea contractului de achizitie public& in masura in care aceste informatii
sunt cunoscute Ia momentul respectiv.
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului once modificari ale informatiflor
prevazute Ia alin. (1) pe durata contractului de achizitie publics.
(3) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului
de achizitie public& cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare
substantiala a contractului de achizitie public& in conditiite art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice.
(4) Executantul va transmite achizitorului informatiile privind numele, datele de contact si
reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie
publics va obtine acordul achizitorului privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior
in executarea contractului.
(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea
contractului, acestia transmit certificatele
alte documente necesare pentru verificarea
inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de
implicare in contractul care urmeaza sa fie Indeplinit.
(6) Achizitorul are dreptul sa solicite executantului si informatii referitoare la:
a) cu privire Ia furnizorii implicati in contracte de achizitii publice de lucrari sau de servicii;
b) cu privire Ia subcontractantii subcontractantilor contractantului sau subcontractantii aflati
pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare.
(7) Executantul este pe deplin raspunzator feta de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
22.2 — (1) Achizitorul efectueaza plati corespunzatoare partii/partilor din contract
indeplinite de calm subcontractantii propusi in oferta, dace" acestia solicita.
(2) Subcontractantii iii vor exprima optiunea de a fi platiti direct de catre achizitor Ia momentul
incheierii prezentului contract sau Ia momentul introducerii acestora in prezentul contract de
achizitie publics.
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(3) Achizitorul efectueaza
directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand
prestatia acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
achizitor, executant si subcontractant sau de achizitor subcontractant atunci cand, in mod
nejustificat, executantul blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de
subcontractant.
(4) Achizitorul are obligatia de a solicita, la incheierea prezentului contract de achizitie publica
sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate entre
executantul subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel
incat activitatile ce revin acestora, precum
sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in
contractul de achizitie publica.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie sa fie in concordanta cu
oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie public&
(6) Dispozitiile contractuale referitoare la drepturile si obligatiile executantul precum si cele
referitoare la sanctiunile aplicabile executantului se aplica in mod corespunzator si
subcontractantilor, proportional cu partea/partile din contract pe care acestia le indeplinesc.
(7) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia si numai in
cazul prezentarii contractului de subcontractare si a receptiilor aferente.
22.3 — (1) inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre executant in perioada de
implementare a contractului poate intervene numai cu acordul achizitorului in urmatoarele
situatii:
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti,
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in
conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fare a se
indica initial optiunea subcontractarii acestora,
c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.
(2) Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate
in oferta ca fiind realizate de subcontractanti nu reprezinta modificare substantial& asa cum
este aceasta definite la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(3) In cazul inlocuirii subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caw activitati au fost
indicate in oferta ca find realizate de subcontractanti valoarea aferenta activitatilor
subcontractate va fi cel mutt egala cu valoarea declarati in cadrul ofertei ca fiind subcontractate.
(4) In cazul inlocuirii subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost
indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti obiectul noului contract de subcontractare
nu trebuie sa modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(5) In cazul inlocuirii subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost
indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti obiectul si valoarea noului contract de
subcontractare nu vor confine lucrarile executate/serviciile prestate de catre subcontractantul
initial si nici valoarea aferenta acestora.
(6) In cazul declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie
publica in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta
fare a se indica initial optiunea subcontractarii acestora, executantul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu
reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
(7) Declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica
in conditiile in care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fare a
se indica initial optiunea subcontractarii acestora nu reprezinta o modificare substantiala asa
cum este aceasta definite la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, dace se
indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluarii
ofertelor;
b) introducerea unui nou subcontractant nu modified pretul contractului dintre autoritatea
contractanta contractant;
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c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesara pentru indeplinirea contractului
de achizitie publica;
d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general at obiectului
contractului de achizitie public& fapt ce presupune ca scopul contractului, precum indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract raman nemodificati.
(8) In situatia renuntarii/retragerii subcontractanjilor din contractul de achizitie publica in
cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de catre una din
parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii
subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile
prevazute in prezentul articol in legatura cu inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta
si ale caror activitati au fost indicate in oferta ca find realizate de subcontractanti (art. 22.3 alin.
1 lit. a coroborat cu art. 22.3 alin. 2-5)
(9) In conditiile alin. 1 at prezentului articol achizitorul are obligatia de a solicita
prezentarea contractelor incheiate intre contractant subcontractantii declarati ulterior, care sa
contina obligatoriu, cel putin urmatoarele elemente:
a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.
(10) Noii subcontractanti au obligatia de a prezenta cu cel pujin 15 zile inainte de momentul
inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti, o declaratie pe propria raspundere
prin care iii asurna respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse
de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.
(11) Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte documente
necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor
corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.
Art. 23 - Cesiunea
23.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
prezentul contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au
fost stipulate si asumate initial.
23.2 — Executantul poate cesiona dreptul sal., de a incasa contraprestatia produselor in conditiile
prevazute de dispozitiile Codului Civil.
23.3 - Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni in conditiile
art 23.2.
Art. 24 - Incetarea si rezilierea contractului

41 24.1 (1) Prezentul contract inceteaza prin ajungerea Ia termen, prin executarea, de catre ambele
parti, a tuturor obligatiilor ce le revin conform contractului, prin acordul partilor sau ca urmare a
fara vina nici uneia dintre parti, a unui element esential al contractului, astfel cum
acesta este definit in legislatia aplicabila.
(2) Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) dupa acordarea unui preaviz
de 5 zile executantului, fara necesitatea unei alte formalitati si fars interventia vreunei autoritati
sau instante de judecata, in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:
a)
executantul nu execute contractul in conformitate cu obligatiile asumate;
b)
executantul refuza sau omite sa aduca Ia indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor
sau de catre reprezentantul sau autorizat;
c)
intarzieri in inceperea sau finalizarea lucrarilor atat de marl incat finalizarea lucrarilor in
perioada stabilita potrivit prevederilor prezentului contract este imposibila
d)
executantul cesioneaza sau subcontracteaza lucrarile sau atribule contractul sau parti ale
contractului si/sau permite subcontractantilor, altii decat cei mentionati in prezentul contract, sa
realizeze lucrarile, Ma a avea acordul scris at achizitorului;
e)
executantul a intrat in faliment ca urmare a hotaradi pronuntate de judecatorul - sindic;
executantul a fost condamnat pentru 0 infractiune in legatura cu exercitarea profesiei
printr-o hotarare judecatoreasca definitive;
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g)
impotriva executantului a fast pronuntata o hotarare avand autoritate de lucru judecat cu
privire la fraud& coruptie, implicarea intr-o organizatie criminals sau nice alt5 activitate ilegala
in dauna intereselor financiare ale CE;
h)
aparitia oricarei alte incapacitati legale care sä impiedice executarea contractului;
i)
executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care
furnizeaz5 garantia sau asigurarea nu este in masura sä isi indeplineasca angajamentele.
j) executantul d5 sau se ofera sä dea (direct sau indirect) unei persoane nice fel de mita, dar,
favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulant sau recompense pentru:
- a actiona sau a inceta s5 actioneze in legatur5 cu contractul, sau
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu contractul,
sau
- dac5 oricare din membrii personalului executantului, agenti sau subcontractanti dau sau se
ofera sa dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris
in acest paragraf.
k) executantul nu incepe lucrarile fara sa aiba motiv justificat sau nu a refacut o lucrare dup5
primirea dispozitiei scrise date de achizitor;
I) executantul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe amplasamentul lucrarii;
m) executantul neglijeaza in mod flagrant, culpabil si repetat sa-si indeplineasca obligatiile
contractuale, desi a Post notificat de achizitor;
n) executantul a abandonat lucrarea si/sau contractul.
(3) Optiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al sau
prevazut in contract sau alt drept.
24.2. Dup5 reziliere executantul va parasi santierul si va preda reprezentatului achizitorului toate
bunurile solicitate, toate documentele executantului.
24.3.Dup5 reziliere, achizitorul poate finaliza lucrarile prin forte proprii si/sau cu alte entitati.
Achizitorul si aceste entitati vor putea folosi apoi bunurile si documentele executantului.
24.4. Achizitorul va transmite o instiintare prin care utilajele executantului si lucrarile provizorii
vor fi restituite executantului pe santier sau in apropierea santierului. Executantul va organiza
cu promptitudine evacuarea acestora, pe riscul si pe cheltuiala sa.
24.5. Dace Achizitorul reziliaza Contractul, va fi indreptatit sa recupereze de la executant far5 a
renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza acestuia, once pierdere sau prejudiciu
suferit...pana la un nivel egal cu valoarea contractului.
24.6. In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupe care se vor stabili sumele care
urmeaz5 sä le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie s5 le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul. In acest sens, achizitorul
di va convoca in maxim 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de receptie, care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucrArilor executate.
24.7 In orice situatie in care achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate reline aceste
despagubiri din orice sume datorate executantului si poate executa garantia de buna executie.
Executantul are obligatia de a reintregi garantia de buna executie in mod corespunzator in
termenul solicitat de achizitor.
24.8. (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul in cel mult 10 zile de
la aparitia unor circumstance care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care
conduc:
a) — la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public;
b) — la imposibilitatea derularii prezentului contract, motivat de aparitia unor conjuncturi
economice care determine imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale.
c) — in situatia sistarii alocarii resurselor financiare pentru indeplinirea prezentului contract.
(2) In cazul prevazut la art. 24.8 alin. 1 executantul are dreptut de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
24.9. (1) Executantul poate cere rezilierea contractului data:

16/18
enron2livann

26

PROIECT CONTRACT DE LUCRARI
In,
Is inl.iri m11C.0 no eln prn.triles

a) — achizitorul nu-si indeplineste obligatiile care sunt in sarcina sa si prin aceasta pune pe
executant in situatia de a nu putea executa lucrarile;
b) — achizitorul notifica executantul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligatiilor contractuale.
(2) Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la alin. 1 se va notifica in scris partii
contractante.
24.10. - Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in perioada de valabilitate
a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;
b) executantul nu ar fi trebuit sa fie atribuit executantului, avand in vedere o incalcare grava
a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene,
c) executantul solicita modificarea prezentului contract, in cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decat in cazurile conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
25. Forta majora
25.1. - Forte majora este constatata de o autoritate competenta.
25.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
0
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
25.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fail a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pans Is aparitia acesteia.
25.4 - Partea contractanta care invoca forte majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa is orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
25.5 - Partea contractanta care invoca forte majora are obligatia de a notifica celeilalte part
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
25.6- Daca forte majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
3 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.
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26. Sotutionarea litigiilor
26.1. - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, once neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.
26.2. - Daca, dupe 15 zile de Ia inceperea acestor tratative, 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 competente din Romania.
27. Limba care guverneaza contractul
27.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
28. Comunicari
28.1. - (1) On ce comunica re intre part, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
(2) Once document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in
momentul primirii,
28.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
28.3 - In cazul in care Achizitorul nu obtine confirmarea de primire pentru cel mutt doua
notificari/adrese/instiintari/comunicari etc. avand acelasi object, transmise in temeiul prezentului
contract
ultima
la
adresa
declarata
catre
executant,
de
notificarea/adresa/instiintarea/comunicarea etc. isi va produce efectele de Ia data transmiterii si
17/18
,narali; npe.nie so.n"..1 c.mnolivsra is ine,-5A

27

PROTECT CONTRACT OE LUCRARI
nalinnWa in

nu de la data confirmarii de primire.
29. Legea aplicabila contractului
29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
29.2 - Executantul va respecta §i se va supune tuturor legilor §i reglementarilor din Romania,
precum §i reglementarilor direct aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudentei Curtii de Justitie
a Uniunii Europene §i se va asigura Ca personalul sau, salariat sau contractat de acesta,
conducerea sa, subordonatii acestuia, §i salariatii din teritoriu vor respecta ci se vor supune de
asemenea acelora§i legi §i reglementari.
emneaza intr-un exemplar continand 18 pagini si este parte a Documentatiei de Atribuire

Prezentul project •

Exec utant

Achizit
JUDET C'
Pre
Coste

•

•,/
Secretar G eraf afitrAului
Lacramioar VERNICA-DASCALESCU

Directia Econ
Elena - Adriana

§ f Serviciul FondUii'Speciale, "nteza al Recuperare Creante
fa.,?,_
ARG INT
preve iv proprru

Vizat pentru control fin

Directia Economi', D
Elena ARVINTE
Raspund in povinta reatitani, regulantatii legalitatii
-1\

Directia Economia, Sef Serviciul Financiar Contabil,
Mihaela DOROBAT
Respond in rervinta realitatii, regulantatii legafitata

•

Directia Juridic', Director Executiv,
Gabriela ALUNGULESEI
fin/ asum in total, ate responsabilitatea corectitudinli si legalitafii, in solider cu intocmitorul inscrisului
•

.

Directia Tehnica si Investitii, Director Executiv,
logen GINJU
imi asum in totalitate

sabilitatea corectitudirrii legalitatii, in solider cu intocmitorul inscrisului

Directia Achizitii Publice, Director Executiv
Anca Luminita MUSCHERU
fini asum in totalitale respon

litatea corectitudtrur $i legatitatii, in solider cu intocmitorul Inscrisului

ice, Serviciul Achizitii Publice §i Contracte
Directia Achizitii
consilier juridic Ca I rya SERBANOIU
Imi asum responsabilitetea n fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmiru acestui inscris oficial
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Formularul nr. 1
Operator Economic
(denumirea)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din
Legea nr. 98/2016
Subsemnatul
reprezentant imputernicit at
(denumirea
operalorului
economic),
in
cal i tate
de
ofertant/ofertant
asoc iat/tert
at
sustinator
ofertantului/subcontractant, la achizitia directs pentru atribuirea
organizata de
CONSILIUL JUDETEAN
declar pe proprie raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile
prevazute la art. 167 din LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv;
a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractanta poate demonstra acest
lucru prin once mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se
constata incalcarea acestor obligatii;
b) se afla in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciary sau in incetarea
activitatii;
c) a comic o abatere profesionala gravy care ii pune in discutie integritatea, iar autoritatea
contractanta poate demonstra acest lucru prin once mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instance judecatoresti sau a unei autoritati administrative;
d) autoritatea contractanta are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca
operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea
concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
e) se afla intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar
aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;
f) participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurentei, iar aceasta situatie nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe;
g) operatorul economic si-a incalcat in mod gray sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in
cadrul unui contract de achizitii publice, at unui contract de achizitii sectoriale sau at unui contract de
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipate a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la
solicitarea autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau at indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte
documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al autoritatii
contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influents
semnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea acordului-cadru catre respectivul
operator economic.

Subsemnatul declar ca informatide furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu vi infeleg ca
confirmarii declaratiilor, once
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
documente doveditoare de care dispzin
Inteleg cat in cazul in care aceasta declaratie nu este conforms cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Semmitura ofertantului sau reprezentantul ofertantului
Numele q i prenumele semnatarului
Capacilatea de semnatura
Data
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Formular nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60, alin (1) din Legea 98/2016
Subsemnatul (a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in
nr.
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/ Pasaport), seria
repre,:entant
in
calitate de
CNP

(adresa de

Ia data de
eliberat de
economic
ope rato ru I ui
legal
al
ofertant unic/ ofertant asociat/ tert
avand calitatea de
(dentunire),
sustinator/subcontractant (dupa ea:), la procedura de atribuire a contractului de achizitie publics de Luerari de
reparafii curenle „Panouri semnalizare la intrari rufiere pe drumurile nationale in judeMI Iasi" organizata de J udetu I
Iasi, declar ca ofertantul unic/ofertantul asociat/tertul sustinAtor/subcontractantul (dupa ex) nu se atla in niciuna dintre
urmatoarele situatii:
a) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) are drept membri in cadrul
consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari on asociati semnificativi persoane
care sunt sot/solie, ruda sau afin pana Ia gradul al doilea inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii
de decizie in cadrul autoritatii contractante;
b) ofertantului unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) a nominalizat printre principalele
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea
inclusiv on care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.
Declar ca am luat la cunostinta ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste
prezenta procedura sunt:
1. ALEXE COSTEL — PRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
2. DANGA MARIUS-SORIN — VICEPRESEDINTELE CONSILIULU1 JUDETEAN IASI
3. AFLOAREI SORIN-ALEXANDRU - VICEPRESEDINTELE CONSILIULUI JUDETEAN IASI
4. VERN1CA-DASCALESCU LACRAMIOARA — SECRETARUL JUDETULUI IASI
5. ALUNGULESEI GABRIELA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA JURIDIC A
6. ARVINTE ELENA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
7. DOROBAT MIHAELA - SEE SERVICIU, SERVICIU FINANCIAR CONTABIL. DIRECTIA ECONOMICA
8. MUSCHERU LUMINITA ANCA - DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
9. PIETRARU MARIANA — COORDONATOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE D1RECTE, DIRECTIA
ACHIZITII PUBLICE
10. RALUCA ANDREEA GUZU - CONSILIER, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
11.CATY IONELA COSTIN — CONSILIER, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
12. SERBANOIU CATALINA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE, SERVICIUL ACHIZITII
PUBLICE SI CONTRACTE
13. TUDUR1 CATALINA MARIANA - CONSILIER JURIDIC, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE, SERVICIUL
ACHIZITII PUBLICE SI CONTRACTE
14. IOGEN GINJU — DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII
15. OVIDIU MIHAI IONESCU —CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII
COMISIA DE EVALUARE:
I. CATY IONELA COSTIN— CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
2. OTILIA HUTANU— CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
3. OVIDIU MIHAI IONESCU - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII
4. CR1STIAN OARZA - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII
5. IULIAN IONESCU - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII
MEMBRI DE REZERVA:
I. RALUCA ANDREEA GUZU - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
2. ANA MARIA VORN1CU - CONSILIER ACHIZITII PUBLICE, DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE
3. ADRIAN SANDUTA - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA 51 INVESTITII
5. PETRU FOCSA - CONSILIER, DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII.
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CONSILIERI JUDETEN1:
I. ALEXE COSTEL
2. AFLOAREI SORIN - ALEXANDRU
3. DANGA MARIUS-SORIN
4. ACOSTOAIEI ADRIAN
5. ALEXA PETRU BOGDAN
6. APREOTESEI ANDREI
7. AVRAM PETRU
8. BOGDAN MIHAIL
9. CABALAU MARIA
10. CATUR CATALIN CONSTANTIN
11. CIOBANU M. MARIUS-MIHAI
12. CiTEA PETRONELA
13. CONSTANTIN DOLACHI PELIN
14. DISCA DANIEL
15. FLUTUR SORIN-GEORGEL
16. (GNAT ETIENNE
17. LEBADA DOREL
IS. LUPU MAGDALENA
19. LUPU CONSTANTIN CODRIN
20. MANOLACHE P. MIRCEA
21. MINEA MARIUS-DANUT
22. OLARU GEORGEANA-LACRAMIOARA
23. OLTEANU ROMEO
24. PRICOPE V. PETRU OVID1U
25. PINTEA COSTICA
26. PRISTAVITA GABRIEL
27. SLABU G. ADRIAN
28. SOCOLOV M. RAZVAN-VLADIMIR
29. STANCIU A. CRISTIAN
30. SANDRU F. FLORIN-DANIEL
31. SERBAN P. CONSTANTIN
32. TRANDAFIRESCU SORIN-ALEXANDRU
33. URCACIU G. ION LORIN
34. USCATU CONSTANTIN-MARIAN
35. URSANU RADU ION EL
36. URSU LACRAMIOARA

Subsemnatul declar ca informatiile fumizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg Ca autoritatea contractanta
are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, once documente doveditoare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforms cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor
legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal referitor la
"Declururea necorespunzatoare a adevarului, Aorta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care
aceasta isi desgisoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci ccind,
potrivit legii on imprejuriirilor, declaralia facuta serveste la producerea acelei consecinfe, se pedepseste cu inchisoare de la
3 holt la 2 uni sou en arnenda."
Data

Reprezentant legal al operatorului economic
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare Ofertant asocial, semnat si stampilat de reprezentantul
legal al acestuia. De asemenea, daca Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tern sustinator, formularul va
trebui completat, semnat si stampilat si de catre reprezentantul legal al termini sustinator. In situatia in care ofertantul
intentioneaza sa subcontracteze parte/parti din contract, formularul va trebui completat, semnat si stampilat si de catre
reprezentantul legal al subcontractorului.
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FORMULAR 3

Declaratie pe propria raspundere privind insusirea clauzelor contractuale
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea si adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamna / Stimate domn.

DECLARATIE

Subsemnatul

[numele in clar al persoanei autorizate], reprezentant imputernicit al

[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca am citit si suntem de acord fara rezerve cu termenii
si conditiile contractuale prevazute in Documentatia de Atribuire privind achizitia de Lucrari de
reparatii curente „Panouri semnalizare la intrari rutiere pe drumurile rationale in judetul Iasi"
si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stability ca find castigatoare sa semnam contractul
de achizitie publics in conformitate cu prevederile din Documentatia de atribuire si cu necesitatile
autoritatii contractante.

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, in clar)
(semnkura autorizata)
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Formular 4

Declaratie privind respectarea reglementarilor privind conditiile de munca
si protectia muncii
Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor privind domeniul
mediului, social si relatiilor de muncii, conform art. 51 alin (1) din Legea 98/2016

A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea si adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamna / Stimate domn,

DECLARATIE

Subsemnatul
at

[numele in clar al persoanei autorizate], reprezentant imputernicit

[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe propria raspundere, sub

sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ca ma angajez sa execut lucrarile pe parcursul
indeplinirii contractului, in conformitate cu reglementarile privind domeniul mediului, social si
relatiilor de munca, in vigoare in Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca Ia elaborarea ofertei am tinut cont de
ohligatiile referitoare Ia conditiile de munca si de protectie a muncii, costurile aferente indeplinirii
acestor obligatii fiind incluse in cadrul propunerii financiare.

Nota : Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a securitatii

si

sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1091/2006 privind cerintele

minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea
normelor generale de protectia muncii, Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
precum si celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

Ofertant,
(numele reprezentantului legal, in clar)
(semnatura a utorizata)
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A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor in Asociere:

Formularul nr. 5

dehumireacotr

Formular de Oferta

Data: fintroduce zit ,
ten e/anunjuIuf de participare]
Anunt de participare: ft
Obiectul contractului: Lucrari de reparatii curente „Panouri semnalizare la intrari rutiere pe drumurile
nationale In judetul Iasi"
Catre: Autoritatea Contractanta

de

Dup5 examinarea Documentatiei de atribuire, subsemnatii, ne angajam s5 semnam Contractul ce rezulta din
aceasta procedura si s5 demaram, s5 realizam si sa finalizam activitatile specificate in Contract in conformitate
cu Documentatia de atribuire cu Propunerea noastra Tehnica si Financiar5.
In concordanta cu Propunerea noastra Tehnica si Financiara si pe baza informatiilor furnizate de Autoritatea
Contractant5 pans la momentul depunerii Ofertei:
fare TVA, la
Propunerea
F'tnPutzealitantiaraj,
ofertampretul total de
lei
care se adauga TVA de

Subsemnatul, grin semnarea acestei Oferte declar ca:
1.
am examinat continutul Documentatiei de Atribuire, inclusiv amendamentul(ele) nr.
„
[in
ceps/OMNI, comunicate !Ana Ia data depunerii Ofertelor si raspunsurile la solicitarile de clarificari
publicate de Autoritatea Contractanta ce reprezinta documentele achizitiei comunicate de Autoritatea
Contractanta in legatura cu procedura Ia care depunem Oferta;
2.
am examinat cu atentie, am inteles si am acceptat prin aceasta Oferta, prevederile legislatiei
achizitiilor publice a plicabile acestei proceduri, asa cum au fost acestea comunicate prin documentele
achizitiei, in special dar fare a se limita Ia Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016;
avem o intelegere complete a documentelor achizitiei comunicate, le acceptam in totalitate,
3.
fare nici rezerva sau restrictie, intelegem si acceptam cerinte referitoare Ia forma, continutul, instructiunile,
stipul5rile si conditiile incluse in anuntul de participare si documentele achizitiei;
4.
dupe ce am examinat cu atentie documentele achizitiei si avem o intelegere complete asupra
acestora ne declar5m multumiti de calitatea, cantitatea si gradul de detaliere a acestor documente;
5.
documentele achizitiei au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei Oferte exacte si
Oferta noastra a fost pregatita Wand in considerare toate acestea;
6.
am inteles c5 am avut obligatia de a identifica si semnaliza Autoritatii Contractante, pe
perioada pregatirii Ofertei, 'Ana in data limita de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordante in
legatura cu si pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului;
7.
suntem de acord si acceptam in totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic si
comercial asociata documentelor achizitiei si acceptam aceeasi responsabilitate fat5 de Autoritatea
Contractanta in ce priveste aceste documente ca si cum not am fi pregatit aceste documente;
8.
am citit, am inteles pe deplin, acceptam si suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de
performant5 inclusi in Contract ca baza pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea
activitatilor si transmiterea rezultatelor.
Suntem de acord ca Oferta noastra sa ramana valabila pentru o perioada de
Eirtftaduaceb ductitlrol] zile
de la data depunerii Ofertelor si c5 transmiterea acestei Oferte ne va tine raspunzatori. Suntem de acord ca
aceasta poate fi acceptata in orice moment inainte de expirarea perioadei mentionate.
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Subsemnatul, in calitate de reprezentant al Ofertantului
in aceasta procedur5
declar cä:
1. nu am facut si nu vom face nicio incercare de a induce in eroare alti operatori economici pentru a depune
sau nu o Ofert5 cu scopul de a distorsiona competitia
2. noi, impreun5 cu subcontractantii nu ne afl5m in nici o situatie de conflict de interes, asa cum este acesta
descris in Legea nr. 98/2016 si ne angajam sa" anuntam imediat Autoritatea Contractanta despre aparitia
unei astfel de situatii at5t pe perioada evaluarii Ofertelor cat si pe perioada derularii Contractului
3. noi, impreun5 cu subcontractantii propusi
fScOiplet4'
0,*si a caror
resurse au fost utilizate in procesul de calificare, intelegem ca trebuie sä punem la dispozitie, in cazul in care
Autoritatea Contractant5 solicits aceasta, in etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie dup5 aplicarea
criteriului de atribuire, fie in orice moment pe perioada derularii procedurii, toate documentele suport
solicitate de Autoritatea Contractant5, pentru demonstrarea declaratiilor noastre.
4. am citit si interes pe deplin continutul modelului de Contract din Documentatia de Atribuire, inclusiv dar
WA a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denuntare unilateral5 din contract si accept5m
expres continutul lor si efectele lor juridice.
5. pans la Incheierea 5i semnarea contractului de achizitie public5 de lucrari aceasta Oferta, impreun5 cu
ry
, prin
comunicarea transmis5 de Autoritatea Contractanta
care Oferta noastre este stability castigatoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.
6. Preciz5m c5:
depunem Ofert5 Alternative, ale Carel detalii sunt prezentate intr-un formular de Oferta separat, marcat
in mod clar "Ofert5 Alternativ5";
nu depunem Ofert5 Alternative.
(Se bifeoza apperiea cerespu o
7. Intelegem ca Autoritatea Contractant5
a. nu este obligat5 s'a continue aceasta procedur5 de atribuire si c5 isi rezerva dreptul de a anula
procedura in mice moment ca urmare a intrunirii conditiilor stabilite in Legea nr. 98/2016.
b. nu este obligat5 s5 accepte Oferta cu cel mai scazut pret sau orice alts Oferta pe care o poate
primi.
in
niciun caz nu va fi raspunzatoare pentru eventuale prejudicii determinate de situatiile
c.
mentionate anterior si garantam c5 nu vom tine Autoritatea Contractanta raspunz5toare intr-o
astfel de situatie.
lintiodocetri
8. Dad Oferta noastre va fi acceptat5, ne angajam sa asigur5m o garantie de buns executie de
din pretul Contractului.
otogo
procented stab* rt. Stmearece tie
9. Confirm5m c5 nu particip5m in cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care
transmitem aceasta OfertS in nicio alts Oferta indiferent sub ce forma (individual, ca membru Intr-o
asociere, in calitate de subcontractant).
10. Preciz5m ca Ortile/informatiile din Propunerea Tehnica si din Propunerea Financiara prezentate mai jos au
caracter confidential pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul
comercial si dreptul de proprietate intelectual5:
F

Nr. Crt.

Referinta din Propunerea Tehnica sau Propunerea Financiar5

1.
2.

De asemenea, precizarn ca motivele pentru care partile/informatiile mai sus mentionate din Propunerea
Tehnica si din Propunerea Financiara sunt confidentiale sunt urmStoarele:
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Nr. Crt.

Motivele pentru care p5rtile/informaIiile mai sus mentionate din
Propunerea Tehnid si din Propunerea FinanciarS sunt confidentiale

1.

.... tikeie ' tittinetivOli

2.

.... [PreZidiati'MOW')

SemnStura a reprezentantului Ofertantului,
Numele semnatarului,
Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei
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Formular nr. 6 - Model
A se transmite pe hartie cu antetul institutiei financiare care fumizeaza garantia
GARANTIE PENTRU BUNA EXECUTIE
Subject: Garantie nr.
Garantie financiard pentru buna executie a contractului de achizilie publics (denumirea
contractului)
Cu

nr.
privire

la

intre

contractu I

de

achizitie

(numarul
publics

sus

contractului)
mentionat,

incheiat

(denumirea prestatorului), in calitate de prestator si Autoritatea

Contractanta: Judetul Iasi, reprezentata prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de achizitor, noi,
subsemnatii

(denumirea institutiei financiare), avand sediul inregistrat Ia
(adresa sediului social al institutiei financiare), ne obligarn prin prezenta

neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire Ia culpa
persoanei garantate, si irevocabil fats de achizitor sa platim mice sums ceruta de acesta, pans la
concurenta sumei de

.(cuantumul garantiei de buna execu(ie), reprezentand 5% din

pretul contractului respectiv, exclusiv TVA.
Plata va fi efectuata in lei, in contul specificat de catre Autoritatea contractanta. Plata se va face
in termenul mentionat in cerere.
Prezenta garantie este valabila pana Ia data de
In cazul in care partile contractante
sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a acestei garantii sau sa modifice unele prevederi
contractuale care au impact asupra angajamentului asumat de noi prin aceasta garantie, se va obtine
acordul nostru in prealabil, in caz contrar prezenta garantie incetandu-si valabilitatea Ia termenul
speci ficat.
Legea aplicabila acestei garantii este legea romans. Orice disputa legata de prezenta garantie va
fi deferita instantelor competente material din Romania.
Semnatura :

Functie:

Nume:
Data:

Numele functia persoanei/persoanelor care semneaza in numele institutiei financiare
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