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TOTHSANDOR

ANUNT - ACHIZITIE DIRECTA.
inchiriere de utilaje specifice pentru intrefinerea curenta pe timp de iarna a drumurilor
pe raza VAT Miercurea Nirajului
In temeiul prevederilor art.7, alin (5) din din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice ~i art. 43 din
H.G. nr.395/20 16 privind Normele metodologice de aplicare a prevederiloe referiotare la atribuirea
contractului de achizitie publica 1 acordului cadru din Legea nr.98/20 16 privind achizitiile pub lice
Orasul Miercurea Nirajului, in calitate de autoritate contractanta, inchirieaza vehicule industriale cu
sofer pentru servicii de deszapezire, conform cerintelor caietului de sarcini.

1. Autoritatea contraetanta: Oras Miercurea Nirajului, cu sediul in Miercurea Nirajului, P-ta Bocskai
Istvan nr.S4 , judetul Mures, cod postal : 547410, teI.0265-576004,
proiecte@miercureanirajului.ro

fax 0265-576080,

e-mail:

2. Sursa de finantare: Bugetullocal.
4. Valoarea total a estimata a contractu lui de servicii : 101.700 lei f'ara TV A.
5. Modalitatea de atribuire: achizitie directa
6. Cod CPV

60182000-7

Inchiriere de vehicule industriale cu sofer

90620000-9 Servicii de deszapezire
7. Caietul de sarcini, modelul de contract ~i formularele sunt disponibile
M iercurea Nirajului, www.miercureanirajului.ro - sectiunea Achizitii publice.

pe site-ul Orasului

8. Conditii de participare: Oferta va cuprinde:
-Scrisoare de inaintare
-Declaratie privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese
-Propunerea

tehnica - se va intocmi cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini

-Propunerea financiara - se va intocmi cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini

si

va

contine valoarea totala a ofertei, exprimata in lei, Tara TVA.

Oferta se va transmite pe e-mail la adresa: proiecte@miercureanirajuluLro sau se va depune la
adresa autoritatii contractante.

Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic.
9. Termen limita de depunere a ofertelor:

22.10.2018;

10. Criterii de adjudecare: Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele Caietului de sarcini ~i
care are pretul eel mai scazut in lei, Tara TVA.
Ofertele care nu indeplinesc in totalitate cerintele caietului de sarcini vor fi respinse.

Orban Melinda
Compartimentul achizitii publice
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CAIET DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect inchirierea de utilaje specifice pentru intretinerea
curenta pe timp de iarna constand in servicii de deszapezire si de combatere a poleiului pe
drumurilel strazile pe raza UA T Miercurea Nirajului.

Date generale
Drumurile Orasului Miercurea Nirajului sunt afectate pe perioada de iarna de fenomene
meteorologice (inzapeziri, gheata, polei, etc.) care pot determina inrautatirea viabilitatii sau chiar
inchiderea circulatiei rutiere.
In vederea asigurarii viabilitatii drumurilor sunt necesare a fi prestate servicii de intretinere curenta
pe timp de iarna, constand in servicii de deszapezire si de combatere a poleiului (iunecusului).

Definitii - Terminologie
Prin servicii de deszapezire - se intelege totalitatea activitatilor specifice de prevemre a
inzapezirii sau indepartare a zapezii de pe platforma drumului.
Prin servicii de combatere a poleiului (lunecusului) pe parte a carosabila a drumului - se intelege
totalitatea activitatilor specifice con stand in actiunea de raspandire de solutie amestec de materia Ie
granulare pentru indepartarea poleiului sau lunecusului.
Pentru

realizarea acestui complex de lucrari se folosesc mijloace mecanice specializate.

Modul de organizare a interventiilor, de actionare in timp si spatiu, de evidentiere si informare a
acestora, sunt prevazute in "Normativul privind prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor
publice"

indicativ AND 523-2013, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de

infrastructura de interes national si administratiei publice nr.289/2170/20 13, eu modifiearile si
completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.395 din 1 iulie 2013 si in
prezentul caiet de sarcini, care face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de

achizitie publica.

Obiectul achizitiei:
Obiectul achizitiei este inchirierea de utilaje specifice pentru desfasurarea activitatii de deszapezire
si combaterea poleiului in vederea sasigurarii viabilitatii drumurilor pet imp de iarna pe raza VAT
Miercurea Nirajului.
Utilajele necesare care fac obiectul inchirierii, sunt urmatoarele:
1.

Utilaj multifunctional cu tractiune integrala,

1 buc

echipat cu:
- Lama pentru zapada, avand L

=

min. 2,8 m, H eu ridicatura

=

min. 1 m ;

- Raspanditor eu cap. min. 3 me, montat pe sasiul masinii de baza

2.

Autoutilitara

cu cabina dubla avand

sarcina utila min. 750 kg, echipat eu lama de

zapada si dispozitv de imprastiat material antiderapant

3.

Buldoexcavator

1 buc

avand tractiune integrala, dotat cu cupa frontala de min. 0,8 me

si/sau plug

1 buc

Prescriptii tehnice
Toate utilajele de deszapezire trebuie sa fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (statii de
ernisie-receptie

sau telefoane mobile), preeum si eu semnale speciale luminoase de avertizare cu

lumina galbena, montate astfel incat sa fie vizibile din toate directiile, Acestea vor functiona numai
in timpul actiunii sau al deplasarii spre locul de

actiune, Punctele extreme ale gabaritului acestor

utilaje se vor marea eu stegulete gal bene sau lumini de gabarit.
Autoutilajele

vor stationa la bazele de deszapezire organizat de autoritatea contractanta,

pareursul prestarii

iar pe

serviciilor de deszapezire, prestatorul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau

abuziv eonfortul riveranilor, caile de acces, prin folosirea cailor pub lice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia oricarei persoane juridice sau civile.

Utilajele inchiriate vor executa urmatoarele activitati:
Activitatea de deszapezire
zapezii de pe partea carosabila

- consta in efectuarea unor lucrari specifice de indepartare a
a drumului In seopul asigurarii circulatiei

autovehieulelor

si

pietonilor in conditii de siguranta, degajarea zapezii partial sau pe toata largimea partii carosabile
atunci eand stratul de zapada depaseste 15 em.
Curatirea zapezii de pe sectoarele de drumuri Cll imbracaminti moderne, se va face lasand un strat
de zapada suficient (lO-15cm)

pentru protejarea partii carosabite, care se va inlatura apoi cu

utilajul ell lama. Prin indepartarea

zapezii de pe platforma drumului se va urmari asigurarea

si asigurarea

conditiilor

pentru curatirea completa a partii carosabile, degajarea acostamentelor

conditiilor

de scurgere a apelor. Actiunea de indepartare a zapezii incepe de la axul drumului spre

margnu.

In cazul in care pe partea carosabila s-a format gheata, se va aetiona eu utilaje eu lama si

raspanditoare

ell

materiale ehimiee si antiderapante, repetand actiunea pana la completa topire a

ghetii si indepartarea aeesteia de pe parte a carosabila,

Activitatea
antiderapant,
inzapezirii

de combatere a poleiului

- consta in actiunea de raspandire de material

avand ea scop asigurarea viabilitatii drumurilor publiee. Combaterea poleiului ~i
se face utilizand

atat materiale antiderapante, cat si fondanti ehimiei. Amesteeurile

trebuie sa fie omogene, iar raspandirea lor cat mai uniforma pe suprafata partii earosabile.
Amestecurile

trebuie sa fie omogene, iar raspandirea

lor cat mai uniforma si la

0

inaltime de

aruncare a materialului de eea 0,50 m deasupra suprafetei partii earosabile.
Pentru protejarea cladirilor si a stratului asfaltie se va utilize numai clorura de ealeiu sau fondanti
chimiei echivalenti.
Materialele

criblura,

antiderapante

imprastiate vor fi numai amesteeuri de elorura de ealeiu, preeum si

Materialele antiderapante

vor fi asigurate de autoritatea contractanta,

pretul aeestora

nefiind cuprins in tarifele utiliajelor inchiriate,
Criblura utilizata in amestee va

fi obligatoriu eu granulozitate 4-8 mm, lara continut de particule

de argila.

Se considera asteptare/stationare

zilele in care prestatorul nu desfasoara activitati operative de

interventie, dar desfasoara activitati pregatitoare de mentinere a eehipamentelor in stare optima de

interventie.

Perioada de inchiriere a utilajelor destinate deszapezirii va fi de la 15.11.2018 pana la
15.03.2019,

iar in functie de eonditiile meteo-rutiere aceasta perioada poate fi modificata prin

notificarea scrisa a achizitorului.

Locul de desfasurare
Loeul de desfasurare a activitatii de deszapezire: strazile prineipale ~i eele seeundare ale orasului,
aleile carosabile dintre blocurile si parcarile, strazile in satele eomponente: Dumitresti, Mosuni,
Sardu Nirajului,

Beu, Veta, Tampa, Laureni,

Reteaua de drum uri si strazi din Oras Miereurea Nirajului pe care se vor presta servieiile de
deszapezire,

servieii de intretinere eurenta pe timp de iarna este prezentata in anexa 1 la prezentul

caiet de sarcini.

Mentiuni speciale
Prestatorul

poarta toata raspunderea

eventualele

aeeidente, pagube sau efeete negative ca urmare a nerespeetarii prevederilor

din "Normativul
indicativ

privind prevenirea

AND 523-2013,

pe durata de indeplinire a contraetului,

si combaterea

inzapezirii

drumurilor

pentru

publice",

aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de

infrastructura
modificarile

de interes national si administratiei publice nr.289/2170/2013,
si completarile

actualizat cu

ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.395

din I iulie 2013.
Pre statoru I efectueaza pentru deserventii
personalului,
accidentelor

acordarea echipamentului

autoutilajelor

proprii si inehiriate,

instruirea

si a alimentatiei de protectia muncii, inregistrarea

de munca.

Prestatorul este deplin responsabil pentru executia serviciilor. Totodata, el este raspunzator
~i de calificarea

personalului.

Verificarea =receptia

Confirmarea prestatiei de deszapezire se va face in baza fiselor zilnice de lueru ce vor fi intocmite
de operator si confirmate de beneficiar prin imputernicit.
Receptia si confirmarea serviciilor prestate se face zilnic de catre reprezentantul Primariei

111

prezenta prestatorului, cu care ocazie confirma respectarea cantitativa si calitativa a serviciilor.
Facturile de decontare vor fi insotite de jurnalul de activitate acceptat si vizat de catre
reprezentantul achizitorului, centralizatorul serviciilor de deszapezire cuprinzand orele lucrate pe
zi si pe lunalsectoare de drum/ utilaj, precum si orele de stationare,
Toate serviciile prestate de prestator, in afara celor prevazute, sau fara dispozitia achizitorului, cele
care nu se prevad 'in contract sau nu respecta contractul, nu vor fi platite prestatorului.
Indiferent de ora, in situatia aparitiei unei situatii de bloeaj de circulatie, aparitia poleiului, ninsori
abundente, visco Ie, defectarea unui utilaj pe traseu in timpul actiunii deszapezirii se anunta imediat
persoana cu decizie din cadrul Primariei Oras Miereurea Nirajului (vieeprimar) prin persoana de
serviciu din partea contraetantului.

Tarife

Tarifele de inchiriere a utilajelor vor include cheltuielile eu operatorul si combustibilul.
Tarifele vor fi:
-tarif de functionare
-tarif de stationare
Materialele antiderapante ce urmeaza a fi imprastiate - criblura si clorura de ealciu vor fi asigurate
de catre autoritatea contractanta.
Tarifele se exprima in lei/h Tara TVA, atat pentru ore Ie de functionare, cat si pentru orele de
stationare,

Stationarea utilajelor se factureaza numai pentru zilele lucratoare, 8 ore pe zi.

Modul de elaborare a ofertei

Ofertantul va prezenta urmatoarele documente:
•

Propunerea tehnica: va cuprinde

- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrul Comertului din care sa rezulte ca
domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu activitatea care face obiectul contractu lui
- Dovada formei de detinere in proprietate a utilajelor ce urmeaza sa fie inchiriate (copia
certificate lor de inmatriculare sau inregistrare a utilajului, a contractu lui de leasing, de
inchiriere sau de angajament).
•

Oferta financiara (Formularul de oferta cu anexa)

•

Formularele anexate Caietului de sarcini, completate

Dispozitii finale
Nu se accepta oferte alternative.
Conditiile din caietul de sarcini sunt minimale.

Intocmit
Orban Melin a

-

Anexa 1 la Caietul de sarcini

LISTA
cuprinzand strazile si drumurile din UA T Miercurea Nirajului pe care se va desfasura activitatile de
dezapezire in perioada 15.11.2018
- 15.03.2019.
Nr.
Crt.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Denumire strada
Bocskai Istvan
Bocskai, sens unic
Teilor-Harsfa, Zona de blocuri
Trandafirilor-Rozsa
Nirajului-Nyarad
Salcamilor-Akacfa
Secerisului-Arat6
Morii-Malom
Libertatii-Szabadsag
Vorosmartv Mihaly
Bicsok
Recoltei- Terrnes
Zaboskert
Tolnai tag

Liliacului-Orgona

22.
23.
14.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

-.,").,.,'_.

-'j.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

I

Salciilor-Fuzfa
Recsei Istvan
Sacadat -Szakadat
Petofi Sandor
Dr Molnar Miklos
Marton Aron
Sintandrei -Andrasfalva
Sperantei-Remenyseg
Nagy Laios
Csongvay
Deak Farkas
Bartha Sandor
Viilor-Szolok
Gazs6
Stejeris-Csere
Intre Lacuri -Tokoze
Sandor Janos
Semanatorilor- Vetes
Spicului-Kalasz
Bisericii- Templom
Feketek
Cimitirului- Temeto
Bradului-Fenyo
Plopilor-Nyarfa
Santana-Szentanna
J6zsef Attila
V etc a- V ecke
Varga
Veress Gaspar

Lungime (m)
405
273
380
1238
753
985
225
376
192
221
150
393
206
223
270
446
378
463
452
125
373
2051
380
135
335
215
70
345
300
335
165
120
420
110

620
154
420
290
847
1410
185
60
180
210

Obs.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Soskut
Marton
Bogdan

Pompierilor- Tuzoltok
Sinistratilor-Arvizkarosultak
Cimpului-Mezo
Florilor-Vinig
Noua-Uj

52.
1
2
3

1
2

,

480
150
75
320
45
121
265
151

TOTAL strazi

19491

SATELE APARTINATOARE
DC 37(Dumitresti)
DC 24A - Sardu Nirajului - Beu
DC 24A - Veta

2753
10122
1102

DRUMURI JUDETENE
Tronson D1135 in interiorul
ora~ului
Tronson OJ 13 SA in interiorul
ora~ului

TOTAL drumuri
TOTAL:

Oras Miercurea Nirajului

13977
33.468 m

CONTRACT
1. Parti contractante:
Autoritatea contractanti
- ORASUL MIERCUREA NIRAJULUI, cu sediul in
localitatea Miercurea Nirajului P-ta Bocskai Istvan nr.54, telefon 0265-576004 fax 0265576080. cod fiscal 4322971, cont trezorerie R005 TREZ 4762 1420 213X XXXX deschis la
Trezoreria Tg-Mures reprezentata prin dl. Toth Sandor - primal', in calitate de achizitor, pe
de 0 parte
~i
Prestator - ........•.••••.•••... , cu sediul in
numar de inmatriculare
...............
, cod fiscal
, reprezentat prin
, in calitate de
prestator, pe de alta parte,
au convenit incheierea prezentului contract de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. Definitii
..-..

2.1 - In prezentul contract urrnatorii termeni VOl' fi interpretati astfel:
a. contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor # prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractulul - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractu lui,
pentru indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a carer prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexalanexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a Ie furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
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 ~i care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci 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 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 VOl'
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Tennenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii
4. OBIECTUL CONTRACTULUI
4.1 - Inchiriere de utilaje specifice pentru intretienerea curenti pe timp de iarna a
drumurilor pe raza UAT Miercurea Nirajului, conform cerintelor din Caietul de sarcini, in
perioada convenita si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
Cod CPV
60182000-7 Inchiriere de vehicule industriale cu sofer
90620000-9 Servicii de deszapezire
4.2 - Utilajele care fac obiectul inchirierii sunt:
a) Utilaj multifunctional cu tractiune integrala,

1 buc

echipat cu:
- Lama pentru zapada, avand L

= min.

2,8 m, H cu ridicatura

= min.

1 m;
1

- Raspanditor ell cap. min. 3 me, montat pe sasiul masinii de baza
b) Auteutilitara
lama de

cu cabina dubla avand

- Sarcina utila min. 750 kg, echipat cu cu

zapada ~i dispozitv de imprastiat material antiderapant

c) Buldoexcavator

1 buc

avand tractiune Integrala, dotat cu cupa frontala de min. 0,8 me

~~

1~

sa

4.3 - Achizitorul

se obliga
plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre prestator, in mod corespunzator a obligatiilor
contractuale.

5. PRETUL CONTRACTULUI
5.1 Tarifele convenite pentru indeplinirea contractului, platibile prestatorului de catre achizitor,
sunt·
Nr.
Denumire
Cantitate
Tarifde
Tarif
Valoare
crt.

estimata

funcion

de

-lei, fara

-ore

are -lei,

station

TVA

fara

are-

TVA

lei,
fara
TVA

0

I

3

I

Utilaj multifunctional cu tractiune

Max. ISO

integrala
zapada

echipat
~I

4

5

6

cu eu lama de

dispozitv

de

imprastiat

material antiderapant
2

Autoutilitara

Cll cabina dubla avand

Max. 110

sarcina utila min. 7S0 kg, echipat cu
ell lama de zapada ~i dispozitv de
imprastiat material antiderapant
3

Buldoexcavator

avand tractiune

Max.ISO

integrala, dotat ell cupa frontala de
min. 0,8 me si/sau plug
TOTAL
S.2 Valoarea alocata contraetului este de .•.....•............ Iei .
S.3 Prestatiile vor fi deeontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii achizitorului
a situatiilor de plata insotite de doeumente justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile
efeetiv (real) exeeutate, ealitatea serviciilor si alte elemente neeesare.
5.4 Pretul contractului este ferm pe intreaga perioada de derulare. Nu se accepta ajustarea pretului
contractului,

6. DURATA CONTRACTULUI
6.1 Durata contractului este de la 15 noiembrie 2018 pana la 15 martie 2019.
Prestatorul are obligatia sa intervina imediat dupa data semnarii contractului, respectand cerintele

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
2

7.1.

Documentele prezentului contract, parte integranta din acesta, sunt:
a) Propunerea tehnica si propunerea financiara;
b) Caietul de sarcini.
c) Acte aditionale daca este cazul.

8. STANDARDE
8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor fi in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini
si cu normele, normative Ie si standardele in vigoare, in domeniu.

9. RESPONSABILITATILE PRESTA TORUL UI
9.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele ~i orice alte asemenea, 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.
9.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodata este raspunzator
atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat ~i de calificarea
personalului folosit pe toata durata contractului.
9.3 Prestatorul are obligatia sa intervina operativ pentru deszapezirea drumului astfel incat sa
asigure actiunea pe intrega zona si sa eliminare efectele prod use, respectand cerintele din caietul
de sarcini.
9.4 Prestatorul raspunde pentru toate deficientele constatate de organele de verificare si control
eu ocazia controlului activitatii achizitorului si care se datoreaza culpei acestuia si se obliga sa
aduca la indeplinire masurile dispuse de aceste organe prin actele de control incheiate, in
termenele prevazute,
9.5 Prestatorul are obligatia de a presta activitati de informare privind starea drumurilor in
conformitate cu prevederile normativului AND 525/2013.
9.6 Prestatorul va informa ~i va lua masuri de eliminare a eventualelor pericole pentru siguranta

circulatiei.
9.7 Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului in executarea contractu lui prin
actiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa.
9.8 Prestatorul se obliga sa il despagubeasca pe achizitor impotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor in justitie, daune - interese, costuri, taxe si cheltuieli indiferent de natura lor, pentru
care responsabilitatea revine prestatorului.

10. Obligaliile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
10.2. Achizitorul se obliga sa achite valoarea prestatiei lunare in baza
faeturii
fiseale emise de prestator
si in eoncordanta
eu doeumentele justificative
intocmite de acesta si eonfirmate de aehizitor.

Clauze specifice
11. RECEPTIE $1 VERIFICARI
11.1.
Achizitorul are dreptul de a veri fica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor ell prevederile din eaietul de sareini.
11.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai
imputemiciti pentru acest scop.

12. iNCEPERE, FINALIZARE, iNTARZIERI, SISTARE, SUSPENDARE.
12.1.
12.2.

Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor conform prevederilor cap. 6.
(1) Serviciile prestate in baza contractu lui trebuie finalizate
in termenul convenit in

instructiuni.
(2) In cazul in care din orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau alte
circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractu lui de
catre prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor.
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12.3 - In cazul in care, din vina sa exc1usiva, prestatorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asurnate prin contract, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractu I dupa un preaviz de
7 zile calendaristice.
12.4 - In cazul in care executarea Contractului este viciata de erori substantiale, nereguli sau de
frauda, Achizitorul va suspenda executarea acestuia.
12.5 - In cazul in care erorile substantiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile prestatorului,
Achizitorul poate suplimentar suspendarii, sa refuze efectuarea platilor sau poate proceda la
recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

13. MODAL/TATI DE PLATA
13.1 - Plata facturilor reprezentand contravaloarea lucrarilor efectuate se va realiza in termen de
cel mult 60 de zile de la depunerea facturii la sediul achizitorului.
13.2 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in baza facturii care va fi emisa
dupa confirmarea de catre achizitor a situatiei de lucrari prezentate, pe baza datelor transmise
zilnic.
13.3 - Prestatorul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea date lor inscrise in facturi/situatii
de plata/situatii de lucrari si se obliga sa restituie atat eventualele sume Incasate in plus, cat si
foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.

14. AMENDAMENTE
14.1 Partile eontraetante au dreptul, pe durata indeplinirii eontractului, de a conveni modificarea
c1auzelor contractului, prin act aditional.
15. PENAL/TATI, DAUNE -INTERESE
15.1 in cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termenul stabilit la elauza 13.1, atunci
acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0 cota de 0,01% Izi de
intarziere din valoarea facturii partiale prezentate la plata.
15.2. Pentru neprezentarea autoutilajelor in bazele de deszapezire conform ordinului dat de
achizitor, prestatorul are obligatia de a plati achizitorului cu titlu de penalitati 0,01 % pe zi de
intarziere din valoarea contractului.

16. SUBCONTRACTANTI
16.1. - (I) Prestatorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in
aceleasi conditii in care eI a semnat contractu I cu achizitorul. Activitatile ce revin acestora,
precum si sumele aferente prestatiilor, sunt cuprinse in contractu I de achizitie publica.
(2) Achizitorul se obliga sa efectueze platile corespunzatoare partii/partilor din contract
indeplinite de catre subcontractanti, direct catre acestia, daca acestia si-an exprimat obtiunea in
acest sens.
(3) Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia
acestora este confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv achizitor, prestator
si subcontractant sau de achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, furnizorul
blocheaza confirmarea prestarii obligatiilor asumate de subcontractant.
(4)Dispozitiile prevazute la alin. (1)-(3) nu diminueaza raspunderea prestatorului in ceea ce
priveste modul de lndeplinire a contractu lui de achizitie publica
16.2. - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea eontractului toate eontraetele
incheiate eu subcontractantii desemnati,
(2) Lista subcontractantilor cuprinzand datele de recunoastere a acestora, precum si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
16.3. - (I) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractu I.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care indeplineste
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu
indeplinesc partea lor din contract.
16.4. - (I) Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu modifica valoarea aferenta activitatilor
subcontractate, care va fi eel mult egala eu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind
subcontractata si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului.
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(2) - Noii subcontractanti au obligatia de a prezenta 0 declaratie pe propria raspundere prin care
i~i asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre
contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii,
(3) Contractele de subcontractare ~i declaratiile vor fi prezentate cu eel putin 15 zile inainte de
momentul inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti.
16.5 - (4) Noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificate Ie ~i alte documente necesare
pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor
corespunzatoare partilor de implicare in contractuI de achizitie publica.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI
17.1 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, da
dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractu lui de servicii ~i de a pretinde plata de dauneinterese.
17.2 - Prezentul contract se reziliaza de plin drept, Tara a mai fi necesara punerea in intarziere a
prestatorului, Tara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrare si Tara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile, in urmatoarele situatii :
a) prestatorul nu executa contractu I in conformitate cu obligatiile asumate, abandoneaza
serviciile sau nu respecta instructiunile motivate ale achizitorului;
b) prestatorul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor
sau de catre reprezentantul sau autorizat;
c) prestatorul incalca dispozitiile art. 18 din prezentul contract;
d) prestatorul a fost condamnat pentru 0 infractiune in legatura cu exercitarea profesiei
printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
e) prestatorul se afla 'in culpa profesionala grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de
proba pe care Achizitorul il poate justifica;
f) impotriva prestatorului a fost pronuntata 0 hotarare avand autoritate de lucru judecat cu
privire la frauda, coruptie, implicarea intr-o organizatie criminala sau orice alta activitate
ilegala in dauna intereselor financiare ale CE;
g) are loc orice modificare organizationala care implica 0 schimbare cu privire la
personalitatea juridica, natura sau controlul prestatorului, cu exceptia situatiei in care
asemenea modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;
h) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului;
i) prestatorul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza
garantia sau asigurarea nu este in masura sa i~i indeplineasca angajamentele;
j) prestatorul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise de catre
Achizitor, care ii solicits remedierea executarii necorespunzatoare sau neexecutarii
obligatiilor din prezentul contract, care afecteaza in mod gray executarea
corespunzatoare ~i la timp a serviciilor;
k) aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si
care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
I) prestatorul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic.
m) prestatorul nu a indeplinit imediat 0 obligatie contractual a, desi se impunea a fi executata
in regim de urgenta.
n) prestatorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al achizitorului.
17.3 - In cazul rezilierii contractu lui, achizitorul va intocmi situatia serviciilor efectiv prestate,
dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa Ie plateasca in conformitate cu prevederile
contractului, precum si daunele pe care trebuie sa Ie suporte prestatorul din vina caruia s-a reziliat
contractu!.
17.4 - In cazul in care oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea
uneilunor obligatii care ii revin potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare va fi
indreptatita la urrnatoarele remedii:
a)
despagubiri; si/sau
b)
rezilierea Contractu lui.
17.5 - In orice situatie in care Achizitorul este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste
despagubiri din orice sume datorate Prestatorului .
17.6 Se va corela cu caietul de sarcini -clauze referitoare la reziliere.
18.CESIUNEA
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18.1. - Intr-un contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acel
contract, cu exceptia cesiunilor prevazute in contract si actele normative in vigoare.
18.2.-Cesiunea creantelor rezultate din contract este permisa numai cu aceptul prealabil, exprimat
in scris al achizitorului.
18.3. - Achizitorul poate urmari orice pretentie la daune pe care furnizorul ar putea sa 0 aiba

impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori declarati pentru nerespectarea obligatiilor asumate
prin angajamentul ferm. In acest sens, furnizorul se obliga sa cesioneze drepturile rezultate din
angajamentul ferm catre achizitor, cu titlu de garantie.
19. PORTA MAJORA
19.1 - Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta,
19.2.- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza,
19.3.- Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar lara a
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
19.4 - 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,
19.5.- Daca forta majora actioneazli sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 4 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, lara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
20. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
20.1.- Achizitorul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe eale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
Cll indeplinirea contractului.
20.2.- Daca in urma acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, de catre
instantele judecatoresti din Romania.
21. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
21.1 . - Limba care guverneaza contractuI este limba rornana.
22. COMUNICARI
22.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa
fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
22.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, fax sau e-mail, eu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii,
23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
23.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi
prezentul contract in 2 (doua) exemplare, din
care 1 pentru achizitor si un exemplar pentru prestator.

Achizitor,

Prestator,
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