ROMANIA
JUDETUL MURE~
ORA~UL MIERCUREA NIRAJULUI
Pia/a Bocskai Istvan, Numiirul54, Miercurea Nirajuiui, Judetul Mure~, Cod po~ta1547410
Telefon: 0265.5760()4 Fax: 0265.576080
Nr.

e-mail: primariamnirai@Jorin(o.ro
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APROB,

In terneiul

prevederilor art.Z, alin (5) din din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art.
43 din H.G. nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederiloe referiotare
1a atribuirea contractului de achizitie publica 1 acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice Orasul Miereurea Nirajului, in calitate de autoritate contractanta,
achizitioneaza executie de Iucrari de UTILITATI, EXTINDERE ~I REABILITARE LA
SCOAL4.
CD CLASELE I - IV SI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
.
"
DUMITRE~TI, conform cerintelor caietului de sarcini.
L Auteritatea contractanta: Oras Miereurea Nirajului, eu sediul in Miercurea Nirajului, P-ta

Bocskai Istvan nr,54 .judetul Mures, cod postal : 547410, tel.0265-576004, fax 0265-576080,
e-mail: proiecte@miercuTeanirajului.ro
2. Sursa de finantare: Bugetul de stat prin PNDL.
4. Valoarea totala estimata a contractului de servicii : 446.000 lei lara TVA.

5. Modalitatea de atribuire: achizitie directa
6. Cod CPV : 452 J 4210-5 Lucrari de constructii de scoli primare
7. Caietul de sarcini, modelul de contract ~i formularele sunt disponibile pe site-ul Orasului

Miercurea Nirajului, www.miercureanirajului.ro - sectiunea Achizitii publice.
Proiectul tehnic poate fi consultat la sediul autoritatii contractante
8. Conditii de participaree Oferta va cuprinde:
- Scrisoare de inaintare
- Declaratie privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese

- Propunerea tehnica - se va intocmi eu respectarea cerintelor Caietului de sarcini
- Propunerea financiara - se va intocmi eu respectarea cerintelor Caietului de sareini si
va contine valoarea totala a ofertei, exprimata in lei, lara TV A.

Oferta se va transmite pe e-mailla adresa: proiecte@miercureanirajului.ro

sau se va depune

la adresa autoritatii contractante,
Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic SICAP.

,26' . 11, 1c If

9. Termen limita de primire a ofertelor:

,.

10. Criterii de adjudeeare: Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele Caietului de
sarcini si care arc pretul eel mai scazut In lei, fara TVA.

Orban Melinda
Compartimentul achizitii publice
/
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ROMANIA
JUDETUL MURES
ORA~UL MIERCUREA NIRAJULUI
Piata Bocskai Istvan, Numarul54, Miercurea Nirajului, Judetul Mure~, Cod po~ta1547410
Telefon: 0265.576004 Fax: 0265.576080

Nr.

e-mail: primariamniraj@lorinfo.ro
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Caiet de sarcini pentru
executie lucrari de UTILITATI, EXTINDERE $1 REABILITARE LA $COALA CU
CLASELE I-IV SI
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DUMITRESTI
"
,
Denumirea obiectivului de investitii:
Lucrari de utilitati, extindere ~i reabilitare la Scoala cu c1asele I-IV ~i gradinita cu
program normal Dumitresti
Autoritatea Contractanta: Orasul Miercurea Nirajului, Piata Bocskai Istvan Nr.54, Judetul
Mures,

Amplasamentul lucrarii: Orasul Miercurea Nirajului, Judetul Mures;
Surse de finantare: fonduri bugetare.
Date tehnice generale: Lucrarile se vor executa pe baza proiectului tehnic elaborate de ARI_ S
SRL. In cadrul proiectului se vor realiza:
-consolidare grinda

-reparatii la corpul vechi

-inlocuire usi din lemn interioare
-reparatii tencuieli interioare, si exetioara, gletuire, vopsire, izolatie terrnica pereti
-reparatii pardoseli gresie si parchet laminat
-instalatii electrice interioare
-instalatii electrice AMC la CT

-instalatii paratraznet si pamantare
-instalatii apa-canal

-rete le exterioare de apa
-racorduri electrice incinta
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia tehnica pentru elaborarea ofertei.
Alte informatii privind cerintele caietului de sarcini

Durata de executie a contractului este de 3 luni de la data semnarii contractului.
Durata de garantie acordata lucrarii va fi de minim 24 luni.
Nota:
Autoritatea contractanta recomanda ca ofertantii interesati sa viziteze amplasamentul, insotiti
de reprezentantii acesteia.
Modalitate de plata

Plata se va realiza esalonat, in functie de modul de alocare a fondurilor. Lucrarile se vor realiza
in functie de modul de alocare a sumelor de la bugetul local, in termenul solicitat de catre
autoritatea contractanta, plata acestora realizandu-se etapizat. Sumele disponibile destinate
realizarii investitiei pe durata de executie a lucrarilor se vor comunica executantului prin grija
beneficiarului.
Documente atasate

•
•

Proiect tehnic -partea scrisa, partea desenata
Grafic de executie

Modul de elaborarea a ofertei:
Oferta va cuprinde: Propunerea tehnica, propunerea financiara si formularele completate.
-Propunerea technica : va cuprinde 0 descriere a activitatiilor ce urmeaza sa fie executate de
catre operatorul economic in vederea realizarii lucrarilor, potrivit proiectului tehnic.
-Oferta financiara : formularul de oferta cu anexa si listele de cantitati
-formularele nr.1,2, 3 anexate caietului de sarcini, completate
Dispozitii finale
Cerintele specificate in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte minime.
Nu se accepta oferta alternativa.

Elaborat,
Orban Melinda
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OFERTANTUL

(denumirealnumele)

nr

Inregistrat la sediul autoritatii
contractante
.
1
.

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre,
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Ca urmare a anuntului din data de

privind achizitia directa pentru atribuirea contractului

noi
(denumirealnumele ofertantului)
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
2 Persoana de contact pentru achizitia directa

va transmitem alaturat urmatoarele:

Nume
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele,
Data completarii

.
Operator economic,
(semnatura autorizata si stampila)

Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC

DECLARATIE
privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese
Subsemnatul,
, in ealitate de prestator in eadrul eontraetului de UTILITATI,

EXTINDERE SI REABILITARE LA SCOALA CU CLASELE I-IV SI GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL DUMITRE$TI, e~ urmeaza a fi incheiat cu Orasul Miercurea Nirajului, In
vederea prevenirii ivirii situatiilor de conflict de interese, In cunostinta prevederilor Legii nr.
161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a
functiilor pub lice si in mediul de afaeeri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, ale Legii 188/1999, privind statutul functionarilor publici, republicata, eu
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exereitarea
functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 14412007 privind
infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru
modificarea si completarea altor acte normative, precum si cele ale Codului Penal, declar pe propria
mea raspundere, ca nu rna aflu in situatia prevazuta la art. 59 din Legea nr 98/2016 privind
achizitiile publice.
Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce
la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmatoarele:
1. Am /Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul II inclusiv, cu persoanele eu
functie de decizie in privinta prezentului contract din cadrul Primariei oras Miercurea Nirajului si
Consiliul Local Miercurea Nirajului;
2. Persoanele cu functie de decizie in privinta prezentului contract ffii/nu au calitatea de asociat
unie, functia de administrator si nu sunt salarizati in cadrul societatii comerciale pe care 0 reprezint,
respectiv nu au calitatea de membru in organizatia sau membru in organele de conducere,
administrare si control a organizatiei pe care 0 reprezint;
3. AmlNu am cunostinta despre faptul, ca persoanele cu functie de deeizie in privinta
prezentului contract, sotul ori rudele de gradul I ale acestora, ar avea interese patrimoniale sau
personale privind societatea comerciala/ergaeizetia pe care 0 reprezint, care ar putea influenta
deciziile pe care trebuie sa Ie ia in exercitarea atributiilor lor;
4. Mil afluJNu rna aflu, nici subsemnatul sau sotia/st$±! si nici rudele de gradul 1, in relatii de
angajament - de oriee natura - eu niei una dintre persoanele eu functie de deeizie in privinta
prezentului contract.
Dau prezenta declaratie cunoscand sanctiunile aplieate faptei de fals si uz de fals in declaratii,
Nume
Prenume -----------------Localitatea
, la
_
Semnatura,

Lista

ell

persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta

Toth Sandor-primar,
Novak Vilmos - viceprimar,
Szentgyorgyi Ildiko =secretar,
Gal Csilla -contabil,
Orban Melinda =consilier de specialitate
Keresztesi Erno- Barna
- consilier
Debreczeni J ozsef
-consilier
Csizmadia Gyorgy
- consilier
Barabas Lorant
- consilier
Fabian Ferenc
- consilier
Siklodi Janos-Csaba
- consilier
Kislaki Jozsef-Andras
- consilier
Matyas Janos
- consilier
- consilier
Oltyan Csaba-Attila
Nagy-Keresztesi Jeno
- consilier
- consilier
Katai Attila
- consilier
Kislaki Sandor
- consilier
Toader Cornel
- consilier
Moga Petru

(achizitii publice)
local
local
local
local
local
local
local
local
local
local
local
local
local
local

Formular Dr. 2

OFERTANTUL
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA

Ciitre

.
(denumirea autoritatii contractante :ji adresa completa)

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

cerintele cuprinse 'in documentatia mai sus mentionata, sa executam -------(denumirea Iucrarii)

pentru suma de

(moneda ofertei)
(suma in litere :ji in cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de

_
(suma in litere si

in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepern
lucrarile cat mai curand po sibil dupa primirea ordinului de incepere si sii terminiim lucriirile in
eonformitate eu grafieul de executie anexat in
_
(perioada in Were $i in cifre)

luni calendaristiee.
3. Ne angajam sii mentinem aceasta oferta valabila pentru 0 durata de
_____________
zile, respeetiv pana la data de
(durata
(ziua/luna/anul)

in

Were

_
in

si

cifre)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna
eu eomuniearea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
-

I_/

depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
-

I_/

nu depunem oferta alternativa.
(se biJeaza optiunea corespunzatoare)

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta eu eel mai seazut pre! sau orice alta
oferta pe care 0 puteti primi.
Data

/

/

-----------, in ealitate de --------------------, legal autorizat sa semnez
(semnarura)

oferta pentru ~i in numele

_
(denumirea/numele operator economic)

CONTRACT DE LUCR.Aru
Nr.

_

1. Partile contractante
intre
ORA~UL MIERCUREA NIRAJULUI, cu sediul in Miercurea Nirajului, Piata Bocskai Istvan nr. 54,
judetul Mures, telefonlfax 0265/576004, 0265/576080, cod fiscal 4322971, cont de virament nr.
R086TREZ24A740300200109X, deschis la Trezoreria Municipiului Targu Mures, reprezentata prin dl. Toth
Sandor, avand functia de primar, in calitate de Achizitor, pe de 0 parte,

Operatorul economic
, cu sediul
, Strada
.........., numar de inmatriculare
, CUI
, cont IBAN
administrator, in calitate de Exexutant, pe de alta parte.

nr
, Judetul
, reprezentata prin

, telefon

-

2. Definitii
2.1. In prezentul contract, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b) achizitor # executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite 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) durata contractului - durata de indeplinire a contractului;
e) amplasamentul lucriirii - locul unde Executantul executa lucrarea;
f) materiate - produse de orice tip (altele dedit echipamentele) care vor fi utilizate la executia lucrarilor,
inclusiv materialele furnizate de Achizitor (daca este cazul), potrivit prevederilor contractului.
g) echipamente - aparatele, masinile, instalatiile si vehiculele care se vor utiliza la efectuarea lucrarilor;
h) lucriiri provizorii - lucrarile temporare de orice tip, necesare pe santier, pentru executia, finalizarea
lucrarilor si remedierea unor defecte/defectiuni;
i) santier - loculliocurile 'in care vor fi executate lucrarile si unde se vor livra materialele ~i echipamentele
necesare executarii lucrarilor;
j) receptie la terminarea lucriirilor - receptie efectuata, in conformitate cu prevederile legale, la terminarea
completa a lucrarilor;
k) proces verbal de

receptie la terminarea lucriirilor - documentul intocmit ~i semnat In conformitate cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora de catre comisia de receptie,
'in conformitate cu prevederile legale, la momentul in care Executantul comunica investitorului data
terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract;
I) receptie finalii - receptia efectuata, 'in conformitate cu prevederile legale, de Achizitor, in eel rnult 15 zile
dupa expirarea perioadei de garantie, care este prevazuta in contract;
m) proces verbal de receptie finala a lucriirilor - 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 Achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandand sau nu receptionarea
lucrarilor;
n) act aditional= document prin care se pot modifica termenii si conditiile contractului conform prevederilor
legale;
0) despagubire generala - suma, neprevazuta expres in contract, care este acordata de catre instanta de
judecata sau este convenita de catre parti ca si despagubire platibila partii prejudiciate in urrna incalcarii
prevederilor contractului de catre cealalta parte;
p) penalitate contractuala - despagubirea stabilita in contract ca fiind platibila de catre una dintre partile
contractante catre cealalta parte, in caz de neindeplinire sau indeplinire necorespunzatoare a obligatiilor din
contract;
r) forta majora - un eveniment mai presus de controluJ partilor, care nu se datoreaza greselii acestora, care
nu putea f prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
lndeplinirea contractuJui; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau
1

orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca unnare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiva, ci enuntiativa, Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, Tara
a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti;
s) ti - zi calendaristica; luna - 30 zile; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in
care se prevede expres ca sunt zile lucratoare,
4. Obiectul contractului
4.1 Obiectul contractu lui consta in executia de lucrari

UTILITATI, EXTINDERE $1 REABILITARE
LA SCOALA CU CLASELE I-IV SI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DUMITRESTI in
perioada convenita si In conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
5. Pretul contractului
5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate,
Executantului de catre Achizitor este de
lei, la care se adauga TVA in valoare de
lei, calculata conform reglementarilor legale.

'

'

platibil
.

6. Durata si valabilitatea contractului
6.1 (1) Durata de realizare a obiectivului este de ... Iuni de la data semnarii contractului de catre ambele parti,
(2) Durata de valabilitate a contractului decurge de la data semnarii de catre partile contractante si pana la
data incheierii procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate.
7. Documentele contractului
7.1. Executantul va executa lucrarile in conditiile stabilite prin prezentul contract care include urmatoarele
anexe:
a) Documentatia de atribuire;
b) Oferta de pret;
8. Standarde
8.1. Executantul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre acesta
In contract, va cores pun de reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau
ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in
contract.
9. Garantia de buna executie a contractu lui
Nu este cazul.

10. Protectia patrimoniului cultural national
10.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta
a Achizitorului.
10.2. Executantul are obligatia de a lua, in conditiile legii si ale respectivului contract, toate masurile
preventive necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze
obiectele prevazute la art. 10.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta
Achizitorul despre aceasta descoperire ~i de a indeplini dispozitiile primite de la Achizitor. Daca din cauza
unor astfel de dispozitii Executantul sufera intarzieri si atunci, prin consultare, partile vor stabili orice
prelungire a duratei de executie la care Executantul are dreptul;
10.3. Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la ali
10.1, de a instiinta in acest sens organele de politie ~i comisia monumentelor istorice.
11. Obligatiile Executantului
11.1 Executantul se obliga sa execute lucrarile la standardele si performantele prezentate in oferta sa, anexa
la contract.
11.2 - Executantul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

2

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru
sau in Iegatura cu produsele achizitionate, ~i
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care 0 astfel de
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
11.3 - Executantul este pe deplin responsabil pentru siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
11.4 - (l) Executantul are obligatia de a executa si finaliza Iucrarile precum si de a remedia viciile ascunse,
cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in
masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil
din contract.
(3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorul despre toate erorile, omisiuniIe, viciiIe sau altele
asemenea descoperite de el in proiectul tehnic sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.
11.5 - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor ~i a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
11.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:
i) de a Iua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a carer prezenta pe santier este autorizata si
de a rnentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp citt acestea nu sunt
finalizate si ocupate de catre achizitor) in stare a de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru
respective Ie persoane;
ii) de a procura ~i de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma
si paza, cand si un de sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati
competente, In scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a
evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor pub lice sau altora, rezultate din poluare,
zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
11.7- (1) Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii,
(2) Executantul are obligatia de a raspunde de calitatea lucrarilor executate si de a Ie asigura din punct de
vedere al executiei in asa fel incat sa nu se produca avarierea sau degradarea vreunei faze de lucrari din cauza
unor vicii ascunse sau a unor fenomene naturale (viituri, nivel crescut al debitului apelor, ploi torentiale, etc)
In cazul in care totusi se produce avarierea sau degradarea vreunei lucrari, aceasta va fi refacuta de catre
executant pe cheltuiala proprie.
11.8 - (l) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in
masura permisa de respectarea prevederilor contractuIui, 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, daunelorinterese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia
prevazuta la alin.( I), pentru care responsabilitatea revine executantului.
11.9 - (l) Executantul are obligatia sa respecte intocmai legislatia privind protectia mediului, referitor la
activitatea si personalul propriu, fara sa se poata transfera, in nici un fel, aceste responsabilitati catre cealalta
parte contractanta.
(2) Executantul va suporta toate amenzile aplicate de organele in drept pentru nerespectarea reglementarilor
legale in vigoare din domeniul protectiei mediului
12. Obligatiile achizitorului
12.1. - Achizitorul are obligatia de a pune Tara plata la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii.
12.2 . Achizitorul va pune Tara plata la dispozitia Executantului, daca este posibil:
a) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
b) racordurile pentru utilitati, panii la limita amplasamentului santierului, daca acestea exista,
12.4. Costurile pentru consumul de utilitati, pre cum si eel al contoarelor sau al altor aparate de masurat, se
suporta de catre Executant.
12.5.- La inceperea lucrarilor, achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile ~i avizele necesare in
vederea executiei lucrarilor.
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12.6. - Achizitorul este responsabil pentru trasarea limitelor terenului pus la dispozitie Executantului.
12.7. - Achizitorul, prin reprezentantul sau autorizat, are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care
devin ascunse In eel mult 5 zile de Ia notificarea Executantului .
12.8. - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate ExecutantuIui, precum si de dispozitiile si livrarile sale.
12.9. - Achizitorul va supraveghea operatiile ~i lucrarile, confirmand calitatea si cantitatile executate.

13. Modalitati de plata
13.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Executant in termen de eel mult 60 zile de la
receptionarea facturii acceptate la plata de beneficiar. Factura va fi insotita de situatiile de lucrari confirmate
de reprezentantul achizitorului responsabil eu urmarirea executiei lucrarilor.
13.2. - Achizitorul nu acorda avans executantului.
13.4. - Achizitorul va achita factura numai dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata de catre
reprezentantul imputernicit al acestuia. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special ca
urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita conform art. 13.1.

14. Penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor
14.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Executantul nu reuseste sa i$i indeplineasca obligatiile asumate
prin contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractu lui, ca penalitati, 0 sum a echivalenta cu
o cota procentuala de 0,0 I % pe zi de intarziere din valoarea lucrarilor neexecutate, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor, acestea nedepasind cuantumul sumei asupra careia au fost calculate.
14.2. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
prevazute, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,01 % pe
zi de intarziere din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, acestea nedepasind
cuantumul sumei asupra careia au fost calculate
14.4. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti, in mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata unei
despagubiri.

15. Forfa majora
15.1. F0l1a majora se constatata de catre 0 autoritate competenta.
15.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea

obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
15.3. Indeplinirea contractu lui va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar Tara a prejudicia
drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
15.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor,
15.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Incetarea de plin drept a prezentului contract, Tara ca vreuna dintre
parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

16. Amendamente
16.1. Partile contractante au dreptuI, pe durata indeplinirii contractu lui, de a conveni modificarea clauzelor
contractu lui prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circum stante care lezeaza interesele comerciale
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

17. Solutionarea Iitigiilor
17.1. Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se
contractului.
17.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor
mod amiabil, 0 divergenta contractuala, fiecare
judecatoresti in a carer circumscriptie teritoriala

poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve, in
poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
se afla sediul Achizitorului.

18. Limba care guverneaza contractul
18.1. Limba care guverneaza contractu I este limba romana,
19. Comunicari
19.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris.
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(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
19.2. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a

pnmtrn comunicarii,
20. Legea aplicabila contractului
20.1. ContractuI va fi interpretat si executat conform legilor din Romania.
20.2. Orice modificare / actualizare a prezentului contract se va face pnn acte aditionale negociate si
semnate de parti,
Prezentul contract, impreuna cu anexele sale-parte integranta din contract, s-a incheiat in 2 (doua)
exemplare originale si aceeasi fortii de drept.

ACHIZITOR,
ORAS MIERCUREA NIRAJULUI

EXECUTANT,

s.c.

S.R.L.

T6th Sandor - primar
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