
ROMANIA 

JUDETUL MURE~ 
ORA~UL MIERCUREA NIRAJULUI 

Piata Bocskai Istvan, Numiirul54, Miercurea Nirajului, Judetul Mure~, Cod postal 547410 

Nr. 

Tele/on: 0265.576004 Fax: 0265.576080 

4~3~! /I/.t~ Zt1fi 
e-mail: primariamniraj@jorinfo.ro 

SANDOR -pnmar 

ANUNT - ACHIZITIE DIRECTA 

in temeiul prevederilor art.7, alin (5) din din Legea nr.98/2016 privind achizitiile pub lice si art. 
43 din H.G. nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederiloe referiotare 
la atribuirea contractu lui de achizitie publica / acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind 
achizitiile publice Orasul Miercurea Nirajului, in calitate de autoritate contractanta, 
achizitioneaza servicii de diriginte de santier pentru obiectivul de investitie 
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC24A ~ARDU NIRAJULUI -BEU -VETA, conform 
cerintelor caietului de sarcini. 

1. Autoritatea contractanta: Oras Miercurea Nirajului, cu sediul 'in Miercurea Nirajului, P-ta 
Bocskai Istvan nr.54 ,judetul Mures, cod postal : 547410, tel.0265-576004, fax 0265-576080, 
e-mail: proiecte@miercureanirajului.ro 

2. Sursa de flnantare: Bugetul local. 

4. Valoarea totala estimata a contractului : 49.589 lei rara TVA. 

5. Modalitatea de atribuire: achizitie directa 

6. Cod CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor 

7. Caietul de sarcini, modelul de contract ~i formularele sunt disponibile pe site-ul Orasului 
Miercurea Nirajului, www.miercureanirajului.ro - sectiunea Achizitii publice. 

8. Conditii de participare: Oferta va cuprinde: 

-Scrisoare de inaintare 

-Declaratie privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese 

-Propunerea financiara - se va intocmi cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini ~i 
va contine valoarea totala a ofertei, exprimata In lei, rara TV A. 

--Autorizatia de diriginte de santier, emisa de InspectoratuI de Stat In Constructii, pentru 
domeniul 3 - Drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu, subdomeniul corespunzdtor 



incadrarii acestora din punct de vedere functional si administrativ-teritorial, respectiv dupa importanta 
acestora. 

-Experienta similara - eel putin doua eontraete de servicii de diriginte de santier, incheiate in 
ultimii 3 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor 

-formularele anexate eaietului de sarcini 

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante sau se va transmite pe e-mail la adresa: 
proiecte@miercureanira;ului.ro. 

Propunerea financiara: se va transmite pe site-ul http://sicap-prod.e-Iicitatie.ro/pub,in 
Catalogul electronic de produse/servlcli/lucrarl. 

Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. 

9. Termen limita de primire a ofertelor : 23.04.2018; 

10. Criterii de adjudecare: Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele Caietului de 
sarcini si care are pretul eel mai scazut in lei, lara TVA. 

Ofertele care nu indeplinesc in totalitate cerintele caietului de sarcini, nu au publicata in 
catalogul electronic din NOUL SEAP oferta de pret, vor fi respinse. 

Orban Melinda 

Compartimentul achizitii publice 

'~l 



ROMANIA 

JUDETUL MURES 
ORA~UL MIERCUREA NIRAJULUI 

Plata Bocskai Istvan, Numarul St, Miercurea Nirajului, Judetul Mures, Cod postal 547410 

Telefon: 0265.576004 Fax: 0265.576080 

Nr. Ij,jlt /llt1 f, )LJ I~ 
e-mail: primariamniraj@lorinfo.ro 

CAIET DE SARCINI 

Obiectul contractului: 
Servicii de dirigintie de santier pentru obicetivul de investitie 
MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC24A SARDU NIRAJULUI -BEU -VETA. , , 

Cod CPV -71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor 

Termenul de derulare al contractului de servicii de supraveghere a lucrarilor prin diriginte de 
santier este pe perioada derularii contractului de executie pana la receptia la terminarea 
lucrarilor inclusiv. 
Pentru indeplinirea contractului, ofertantul care va asigura acest serviciu trebuie sa aiba 
personal autorizat de Inspectoratul de Stat In Constructii conform Ordinului nr. 1496/2011 
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, in domeniul3 - Drumuri, 
poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu, subdomeniul corespunzator 
ineadrarii aeestora din punet de vedere functional ~i administrativ-teritorial, respectiv 
dupa importanta acestora. 

Dirigintele de santier il reprezinta pe beneficiar in to ate etapele de derulare a contractu lui de 
realizare a obiectivului de investitii, 
Dirigintele de santier reprezinta si apara interesele Beneficiarului pe toata perioada lucrarilor 
de executie. Are rolul sa tina costurile sub control, prin verificarea cantitatilor de materiale 
puse 'in opera, certificate prin situatiile de plata. 

Cerinte generale 
In exercitarea verificarii realizarii corecte a executarii lucrarilor de constructii, dirigintele 

de santier are urmatoarele obligatii ~i raspunderi: 
A. in perioada de pregatire a lnvestitiei: 
1. veri fica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu 

privire la incadrarea in termenul de valabilitate; 
2. veri fica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de 

urbanism, avizelor, acordurilor ~i ale proiectului; 
3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru 

realizarea constructiilor; 



4. verifica existenta tuturor pieselor scrise ~i desenate din proiect, inclusiv existenta 
studiilor solicitate prin certificatuI de urbanism sau pnn avize ~i concordanta dintre 
prevederile acestora; 

5. veri fica existenta expertizei tehnice In cazul lucrarilor de interventii asupra 
constructiilor; 

6. veri fica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre 
veri fi catori de proiecte atestati ~i insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo 
unde este cazul; 

7. verifica dad este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei; 
8. veri fica existenta In proiect a programelor de faze determinante; 
9. veri fica existenta proiectului sau a procedurilor de urrnarire special a a cornportarii In 

exploatare a constructiilor, dad aceasta va fi instituita; 
10. preiau amplasamentul ~i reperele de nivelment si Ie predau executantului, libere de 

orice sarcina; 
11. participa, impreuna cu proiectantul ~i cu executantul, la trasarea generala a constructiei 

~i la stabilirea bornelor de reper; 
12. predau catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier; 
13. veri fica existenta "Planului calitatii'' si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectiva; 
14. verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C.; 
15. veri fica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde 

prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil; 
B. in perioada executiei lucrarilor: 
1. urmaresc realizarea constructiei 'in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, 

ale proiectelor, caietelor de sarcini ~i ale reglernentarilor tehnice in vigoare; 
2. veri fica existents documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, 

respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse 'in proiecte; 
3. interzic utilizarea produselor pentru constructii lara certificate de conformitate, 

declaratii de conformitate sau agrement tehnic; 
4. interzic utilizarea de procedee ~i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu 

agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat; 
5. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora In vederea 

asigurarii nivelului calitativ prevazut In documentatia tehnica si 'in reglernentarile tehnice; 
6. verifica respectarea "Planului calitatii'', a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectiva; 
7. interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat; 
8. participa la verificarea Iucrarilor ajunse in faze determinante; 
9. efectueaza verificarile prevazute in reglernentarile tehnice, semneaza ~i stampileaza 

documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze 
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.; 

10. asista la prelevarea de probe de Ia IocuI de punere in opera; 
11. transmit catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale 

participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul 
executiei; 

12. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, In vederea 
dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor; 

13. urmaresc respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de 
proiectant/de organele abilitate; 

14. veri fica, 'in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale In 
cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor; 



15. anunta I.S.C. privind oprirealsistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar 
pentru 0 perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, ~i veri fica punerea 
in siguranta a constructiei, conform proiectului; 

16. anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitie la care a fost oprita/sistata 
executarea lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru 0 perioada mai mare de timp, 
exceptand perioada de timp friguros; 

17. preia documentele de la constructor ~i proiectant ~i completeaza cartea tehnica a 
constructiei cu toate documentele prevazute de reglernentarile legale; 

18. urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si predau terenul 
detinatorului acestuia. 
C. la receptia lucrarilor: 
1. asigura secretariatul comisiei de receptie la terminarea Iucrarilor ~i intocmesc actele de 

receptie; 
2. urmaresc solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la 

terminarea lucrarilor ~i indeplinirea recornandarilor comisiei de receptie; 
3. predau catre investitor actele de receptie 1;>i cartea tehnica a constructiei dupa efectuarea 

receptiei finale. 
Dirigintele de santier va avea nevoie de avizarea prealabila a Beneficiarului pentru: 
- a aproba orice modificare a obiectului lucrarilor, care ar conduce la modificarea pretului 
contractului, sau schimba substantial obiectul, caracterul sau calitatea lucrarilor; 
- a aproba un subcontractor care nu este numit in Contract pentru a indeplini 0 parte a 
sarcinilor; 
- a aproba orice prelungire a termenului de incheiere a contractului de lucrari; 
- a aproba subcontractarea oricarei parti a lucrarilor de executat 

Responsabilitatile Dirigintelui de santier 'in ceea ce priveste administrarea contractu lui de 
lucrari constau si In urmatoarele sarcini: 

Dirigintele de santier va avea responsibilitatea asigurarii unei Iegaturi eficiente intre toate 
partile implicate. Acest lucru presupune intalniri ale Dirigintelui de santier cu una, mai 
multe sau toate partile mentionate mai jos. 
a. Beneficiar: Primaria Oras Miercurea Nirajului 
b. Constructor: SC HM PRODUCT SRL 
c. Proiectant : SC ONE CAD STUDIO SRL 

Dirigintele de santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru ori de cate ori 
este nevoie, pe parcursul executiei lucrarilor, cu Beneficiarul 1;>i Constructorul, iar to ate 
discutiile purtate se vor consemna, prin grija dirigintelui, in minuta sedintei. 

Monitorizarea si supravegherea lucrarilor de constructii 
Serviciile asigurate de Dirigintele de santier vor respecta legislatia romana in vigoare. 
Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre Benficiar si Dirigintele de santier va 
urmari prestarea serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect: 

Mobilizarea 
Executia lucrarilor 
Receptia lucrarilor 
Perioada de garantie (de notificare a defectelor) 

Mobilizarea 



Dirigintele de santier va folosi aceasta perioada pentru examinarea si, acolo unde este cazul, 
aprobarea metodologiei de lucru a Constructorului, analiza/studierea proiectului tehnic si 
formularea de observatii referitor la lipsurile acestuia. 
Sarcinile principale care vor fi realizate de catre Dirigintele de santier sunt dupa cum 
urmeaza: 

o Examinarea/analizarea proiectului tehnic din punct de vedere calitativ si cantitativ si 
o formularea de observatii referitor la cele constatate. Observatiile se vor inainta 

Beneficiarului ~i Proiectantului prin adresa scrisa, 
o Examinarea-Consultarea Programului de constructie a Constructorului si 

previziunilor 
o fluxului de numerar, a mainii de lucru si necesarului de echipament asociate. 
o Examinarea/comentarea daca este necesar a programului de achizitie a 

Constructorului in vederea respectarii regulii de origine si de nationalitate. 
o Verificarea si aprobarea Planului de asigurare a calitatii, a procedurilor de proces 

pentru lucrarea respective. Programul de verificari pe faze de receptie/determinante 
o trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat in Constructii. 
o Examinarea/comentarea daca este necesar a Procedurilor de Protectia Muncii a 

Constructorului. 
ActivitdJi desfiisurate in perioada de pregatire a executiei lucrarilor: 
1. Verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu 
privire la aceasta. Investitorul are obligatia conform Legii 10/1995, articolul 21 b), sa obtina 
toate acordurile si avizele necesare si autorizatia de construire. Documentatia necesara 
obtinerii autorizatiei de construire este precizata in Legea 50/1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare . 
2. Verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei de construire si ale proiectului 
tehnic. Se vor veri fica planurile de amplasament, planurile de situatie si identificarea retelelor 
de utilitati existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obtinute. 
3. Preluarea de la Beneficiar si predarea catre Constructor a amplasamentului si a reperelor 
de nivelment. Amplasamentul va fi predat liber de orice sarcina. Dirigintele de santier va 
convoca pentru aceasta faza reprezentanti ai Beneficiarului, ai Constructorului si ai 
detinatorilor de instalatii si utilitati pubJice aflate pe amplasament. La predarea - primirea 
amplasamentului va fi intocmit Procesul Verbal de predare a amplasamentului care va 
contine mentiuni referitoare la constructiile sau instalatiile aflate pe amplasament sau in 
subsol si termenele de eliberare. 
4. Participarea, impreuna cu Proiectantul si cu Constructorul, la trasarea generala a 
constructiei si la stabilirea bornelor de reper. Dirigintele de santier va asista la trasarea si 
materializarea borne lor de referinta si a cotelor de nivel in imediata apropiere a 
amplasamentului. Vor mai fi trasate si materializate caile de acces la amplasament si limitele 
acestuia. Dirigintele de santier va dispune marcarea si protejarea bornelor de reper ale 
constructiei. 
5. Predarea catre Constructor a terenului rezervat pentru organizarea de santier. Dirigintele de 
santier are obligatia de a verifica valoarea cheltuielilor pentru organizarea de santier, estimate 
de catre proiectant, respectiv cheltuielile necesare in vederea crearii conditiilor de desfasurare 
a activitatii de constructii - montaj, taxele necesare obtinerii autorizatiei de constructie 
provizorie, taxe de conectare la utilitati, etc. Totodata Dirigintele de santier va dispune locul 
de amplasare al panourilor de identificare al constructieil investitiei. 
6. Studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru 
realizarea constructiei, verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea 
acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori 
atestati, verificarea existentei in proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si 
a programului de control al calitatii, verificarea existentei tuturor avizelor, acordurilor, 



precum si respectarea prevederilor legale privind documentatia tehnica. Verificarile vor fi 
facute in functie de categoria de importanta a constructiei stabilita prin proiect atit la 
constructiile permanente si provizorii cit si la lucrarile de modernizare, modificare, 
transformare, consolidare si de reparatii. Dirigintele de santier are obligatia de a emite 
comentarii asupra aplicabilitatii Detaliilor de Executie, Caietelor de Sarcini si asupra 
corectitudinii Listelor de Cantitati puse la dispozitie de catre Beneficiar. 
7. Asigurarea implementarii unui sistem eficient de informare, comunicare si raportare intre 
Beneficiar, Constructor, Proiectant. Forma de comunicare de regula va fi in scris. 
Emiterea ordinului de incepere a lucrarilor catre Constructor si comunicarea datei de 
incepere a lucrarilor de constructii Inspectoratului Teritorial de Stat in Constructii. 
9. Verificarea si aprobarea propunerilor Constructorului privind managementul traficului si 
masurile de protectia muncii atat pentru personalul din santier al Constructorului cat si 
pentru public (dupa caz). Organizarea de santier, accesul la si din santier trebuie amenajate in 
asa fel incat sa nu distruga mediul inconjurator. 

Executia lucrarilor 
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier pe parcursul executarii lucrarilor de constructie 
sunt, fara a se limita, urmatoarele : 
Respectarea proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini si a reglementarilor 
tehnice in vigoare referitoare la executia lucrarilor permanente. 
Urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile contractului, proiectelor, 
detaliilor de executie, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare. 
Examinarea Programului de constructie al Constructorului si previziunilor fluxului de 
numerar asociate. 
Verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea co recta a acestora in vederea 
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele 
tehnice in vigoare. 
Interzicerea utilizarii de lucratori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice 
au prevederi in acest sens. 
Interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic. 
Efectuarea verificarilor prevazute in norme si semnarea documentelor intocmite ca urmare a 
verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de lucrari ce 
devin ascunse. 
Participarea alaturi de Inspectoratul de Stat in Constructii la verificarea executiei in faze 
intermediare si faze determinante. 
Asistarea la prelevarea probelor de la locul de pun ere in opera. 
Pe parcursul executiei lucrarilor, Dirigintele de santier trebuie sa respecte, lara insa a se 
Iimita la acestea: 
Obiectul contractului, al prezentului Caiet de sarcini, in ceea ce priveste respectarea 
proiectului, detaliilor de executie, a Caietelor de sarcini si Reglementarilor tehnice in 
vigoare referitoare la executia lucrarilor permanente cu urmatoarele mentiuni: 
Participarea ca martor la testarea materialelor (efectuate de Constructor), atunci cand sunt 
cerute teste suplimentare, inregistrind rezultatele. 
Analizarea masuratorilor si testelor pentru orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta 
sa fie acoperita. Inclusiv prin realizarea unei documentatii fotografice digitale. 
Urmarirea realizarii lucrarilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei 
acestora, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punet de vedere ealitativ. 
Sistarea exeeutiei, demolarea sau refacerea luerarilor exeeutate necorespunzator, in baza 
solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea 
acestora. 
Transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii sau ale participantilor la realizarea 



eonstruetiei privind neeonformitatile eonstatate pe parcursul executiei. 
Monitorizarea evolutiei lucrarilor in comparatie eu Graficul de executie a Constructorului 
pentru a lua mas uri de remediere in eazul in care apar stagnari, ineetiniri sau alte impasuri. 
Verifiearea respectarii prevederilor legale eu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 
1011995 privind calitatea in construetii, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei 
sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale. 
Urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele 
abilitate. 
Preluarea documentelor de la Constructor si Proiectant si completarea cartii tehnice a 
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale. Cartea tehnica se va 
tine la zi si va fi prezentata la solicitarea beneficiarului. 
Inregistrarea zilnica a evenimentelor de pe santier si a instructiunilor date Constructorului 
intr-un jurnal de lucru. Inregistrarile trebuie sa fie facute in baza activitatilor 
Constructorului, incluzand echipamentul si forta de munca pe santier, precum si toate 
informatiile relevante privind factorii care ar afecta progresul - vremea, defectarea 
echipamentului, etc. 
Realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de Control pe faze de lucrari si 
inregistrarea acestora. 
Medierea disputelor care apar pe santier in timpul executiei lucrarilor. 
La terminarea luerarilor va dispune si veri fica aducerea la forma initiala a terenului si 
mediului afectat de lucrari. In cazul in care Dirigintele de santier constata 
neconformitatea lucrarilor executate cu prevederile mentionate mai sus, acesta are 
obligatia de a intocmi "Rapoarte de Neconformitate" in care va preciza la ce se refera 
neconformitatile, descrierea detaliata a acestora si termenul maxim de remediere. 
Reprezentantul constructorului in santier va trebui sa propuna masurile de remediere. Nici 0 
Neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele semnalate nu vor fi rezolvate. 
Receptia lucrarilor 
Sarcinile si indatoririle Dirigintelui de santier la receptia lucrarilor de constructie sunt, fara a 
se limita insa la acestea, urmatoarele : 
Participarea la receptia lucrarilor. Asigura secretariatul Comisiei de receptie si intocmeste 
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor inclusiv anexele care cuprind lucrarile 
restante/necorespunzatoare stabilite de Comisia de receptie si care trebuie 
finalizate/remediate in timpul perioadei de garantie. 
Predarea investitorului/utilizatorului a actelor de receptie, documentatia tehnica si 
economica a constructiei, impreuna cu capitolele aferente cartii tehnice a constructiei. 

Modalitati de plata 
Plata serviciilor prestate de catre ofertant se va realiza proportional din valoarea contractului 
de servicii, in raport cu valoarea situatiilor de lucrari aprobate si deeontate catre exeeutant. 

Modul de elaborarea a ofertei 
Oferta va cuprinde: 

-Autorizatia de diriginte de santier, emisa de Inspeetoratul de Stat in Constructii, 
pentru domeniul 3 - Drum uri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu, 
subdomeniul corespunzdtor incadrdrii acestora din punct de vedere functional si 
administrativ-teritorial, respectiv dupd importanta acestora. 

-Experienta similara - eel putin doua eontraete de servicii de diriginte de santier, 
incheiate in ultimii 3 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor 

-Oferta financiara : formularul de oferta 
-formularele anexate caietului de sarcini se vor completa 



Dispozitii finale 
Cerintele specificate in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte 

mmirne. 
Nu se accepta oferta alternativa. 

Intocmit, 

Orban Melinda 
Compartimentul Achizitii Publice 

/ 



CONTRACT DE SERVICII 

1. Partile contractante 

ORASUL MIERCUREA NlRAJULUI, cu sediul in localitatea Miercurea Nirajului P-ta 
Bocskai Istvan nrA8, telefon 0265-576004 fax 0265-576080, cod fiscal 4322971 cont R005 
TREZ 4762 1420 213X XXXX deschis la Trezoreria Tg-Mures, reprezentata prin dl. Toth 
Sandor - primar, in calitate de achizitor, pe de 0 parte 

~i 

S.C. S.R.L., cu sediul in _? str. nr._, 
judetul , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. , cod fiscal ------ 

, telefon , cont deschis la Trezoreria 
________ , reprezentata prin avand functia de 
administrator, in calitate de prestator, 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 # prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, 
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d)servicii - activitati a carer prestare face obiect al contractului; 
e )/orla majora - reprezinta 0 imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza 
greselii sau vinei acestora, si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea 
contractu lui; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau 
orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa, Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, lara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
j) zi - zi calendaristica; 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 si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul # pretul contractului 
4.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de supraveghere a executiei lucrarilor prin 
diriginte de santier pentru lucrarile de ....................................•........••••.•...•. in perioada/perioadele 
convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul con venit pentru indeplinirea 
contractu lui de servicii de supraveghere a executiei lucrarilor prin diriginte de santier pentru 
lucrarile de . 
4.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor prestate, 
platibil prestatorului de catre achizitor, este de '" lei, la care se adauga T.v.A. 

5. Durata contractului 
5.1 - Durata prezentului contract este de la data semnarii contractului ~i pana la data receptiei la 
terminarea lucrarilor, 

6. Documentele contractului 
6.1 - Documentele contractu lui sunt: 



Oferta de pret 
Caiet de sarcini 

7. Ohfigaliile principale ale prestatorului 
7.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract in 
perioadalperioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate. 
7.2- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate in 
propunerea tehnica, anexa la contract. 
7.3 -Prestatorul se obliga sa indeplineasca sarcinile si atributiile ce-i revin in conformitate cu 
Ordinul 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, cap. VIII, 
art. 44, cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, precum si cu clauzele prezentului 
contract. 
7.4 Prestatorul va preda achizitorului documentatia tehnico-economica pusa la dispozitie pentru 
indeplinirea atributiilor la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, 
7.5 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu 
prevederile contractului. 

8. Obligatiile principale ale achizitorului 
8.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile 
prestate. 
8.2 - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit. 
8.3 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator In termen de 28 zile de la 
acceptarea la plata a facturii . 
8.4 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei 
prevazute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce 
achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in eel mai scurt timp 
posibi!. 

Clauze specifice 

9. Garantia de buna executie a contractului 
Nu este cazul. 
10. Ajustarea pretului contractului - Nu se apficii 
10.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate 
in propunerea financiara, anexa la contract. 

11. Subcontractanti 
11.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia 
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu 
achizitoru!. 
11.2 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fatii de achizitor de modul in care indeplineste 
contractu!. 
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care i§i 
indeplineste partea sa din contract. 
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dad acestia nu l§i 
indeplinesc partea lor din contract. 
11.3 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit 
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea pretului 
contractu lui §i va fi notificata achizitorului. 

12. Forta majorii 
12.1 - Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta. 
12.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
12.3 - lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar lara 
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
12.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, 
imediat si in mod complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 
vederea limitarii consecintelor, 



12.5 - Parte a contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti 
incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare. 
12.6- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 
luni, fie care parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de drept a prezentului 
contract, Tara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese. 

13. Soltqionarea litigiilor 
13.1 - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legatura cu indeplinirea contractului. 
13.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul ~i prestatorul nu reusesc 
sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert ~i Industrie a Romaniei, fie de catre instantele 
judecatoresti din Targu Mures. 

14. Limba care guverneazii contractul 
14.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana, 

15. Comunicari 
15.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie 
sa fie transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul 
pnrmru. 
15.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

16. Legea aplicabilii contractului 
16.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi prezentul contract in 2 (doua) 
exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

Achizitor, Pre stator, 

ORASUL MIERCUREA NlRAJULUI s.c S.R.L 

T6th Sandor 
Primar 


