
3. FORMULARE $t MODELE

Aceastd sectiune contine formularele destinate, pe de o parte, si faciliteze elaborarea si prezentarea
ofertei gi a documentelor care o insotesc gi pe de alta parte, si permitd comisiei de evaluare
examinarea si evaluarea rapidi 9i corectd a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participd, in mod individual sau asociat, la procedura de achizilie publici are
obligalia de a prezenta formularele previzute iin cadrul acestei secliuni, completate in mod
corespunzdtor gi semnate de persoanele autorizate.

Formularele se prezintii in original, vor fi datate 9i semnate de persoanele autorizate.

Exceplie fac formularele "Model de contract" si "Tabelul cu persoanele care delin funclii de conducere in
cadrul institutiei sau sunt implicali in procesul de evaluare a ofertelo/'.



Formularul nr. 100

OPERATORUL ECONOMIC nregistrat la sediul autoritdlii contractante

nr. data ora(denumire / sediu )

SCRISOARE DE INAINTARE

Citre
(denumirea autoritdlii contractanfe gi adresa completd)

Ca urmare a anunlului/invitatiei de participare nr. _ din privind aplicarea

procedurii de selectie de oferte pentru atribuirea contractului de lucrari de instalare al unui ascensor la

sediul AJOFM Maramures.

nol

(denumirea/numele operatorului economic)

vi transmitem aliturat urmitoarele:

1. Pachetul/plicul sigilat gi marcat in mod vizibil, conlinind, in original :

a) oferta;

b) documentele care insolesc oferta.

Avem speranta cd oferta noastrd este corespunzdtoare giva satisface cerintele.

Data completirii

Cu stimi.

Operator economic,
(semn dtura autorizatd )



Formularul nr.200

Subscrisa

IMPUTERNICIRE

....., cu
sediul in telefon fax
inmatriculati la Registrul Come(ului sub nr. ............, CUI ........ ........ , reprezentati legal prin

in calitate de imputernicim prin prezenta pe
domiciliat in
identificat cu B.l./C,1. seria

: :::: :::::: :::: ::: ; #il i;;;ri; ;; I"): ; ;;; ?X3:Jll,,,?i;; ;;i;;,'i'"131i"i,?
organizatd de citre A.J.O.F.M. Maramures conform Procedurii simplificate proprii ale A.J.O.F.M.
Maramures, in scopul atribuirii contractului de lucrari "Lucrari de construc(ii de clddiri cu instalarea unui
lift panoramic la sediulAJOFM Maramures" cod CPV 45210000-2 Lucrari de constructii de clidiri.

in indeplinirea mandatului siu mandatarul va avea urmitoarele drepturi:
1. Si semneze toate actele 9i documentele care emand de la subscrisa in legituri cu participarea la
procedura de .............
2. Sd participe in numele subscrisei la licitatie gi si semneze toate documentele rezultate pe parcursul
gi/sau in urma desfiguririi selectiei de oferte.
3. Se rispundi solicitdrilor de clarificare formulate de citre comisia de evaluare in timpul desfiguririi
selectia de oferte.
4. Sd depuni in numele subscrisei contestatiile cu privire la licitalie.

Prin prezenta imputernicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat si angajeze rispunderea
subscrisei cu privire la toate actele gifaptele ce decurg din participareala selectia de oferte.
Noti: lmputernicirea va fi insotitd de o copie dupi actul de identitate al persoaneiimputernicite (buletin
de identitate, carte de identitate, pagaport).

Data

Denumirea mandantului

Semnitura

s.c. reprezentati prin

Semnitura



Formularul nr.300

Operator Economic

(denumirea)

DEGLARATTE PRtVtND ELtGtBtLTTATEA

Subsematul(a) (denumirea, numele operatorului
economic), in calitate de ofertant la procedura de selectia de oferte pentru atribuirea contractului de
achizitie publici avAnd ca obiect "Lucrari de constructii de clSdiri cu instalarea unui lift panoramic la
sediul AJOFM Maramures". cod CPV 45210000-2 Lucrari de constructii de clddiri. la data de

..(zilluni/an), organizati de A.J.O.F.M. Maramures, declar pe propria
rispundere ci nu md regasesc intr-una din situaliile prevdzute la art. 164 din Legea 98 | 2016, respectiv
nu am fost condamnat prin hotdrAre definitivi a unei instante judecitoregti, pentru comiterea uneia
dintre urmdtoarele infractiuni:

- constituirea unui grup infractional organizat, previzuti de art. 367 din Legea nr.28612009 privind
Codul penal, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislaliei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
- infractiuni de corupfie, previzute de art. 289-294 din Legea nr. 28612009, cu modificirile 9i

completirile ulterioare, gi infractiuni asimilate infracliunilor de coruplie previzute de art. 10-13 din Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea gi sanctionarea faptelor de coruplie, cu modificdrile gi

completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;
- infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 181 -185 din Legea

nr.7812000, cu modificirile 9i completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei
penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

- acte de terorism, previzute de art. 32-35 gi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea gi

combaterea terorismului, cu modificirile gi completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare
ale legislaliei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

- spilarea banilor, prevdzutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea gi sanclionarea
spilirii banilor, precum gi pentru instituirea unor misuri de prevenire 9i combatere a finanlirii
terorismului, republicatd, cu modificdrile ulterioare, sau finanlarea terorismului, previzuti de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificirile gi completirile ulterioare, sau de dispoziliile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

- traficul gi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevdzute de art, 209-217 din Legea nr.28612009, cu
modificirile gi completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislaliei penale a statului
in care respectivul operator economic a fost condamnat;

- fraudi, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunititilor
Europene din27 noiembrie 1995.

Conform art165 din Legea 9812016 declar ci:
- Nu am incdlcat obliga[iile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuliilor la bugetul general

consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotirAre judecitoreasci sau decizie administrativi
avAnd caracter definitiv gi obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator
econom ic este infiintat)

- Nu am incilcat obliga[iile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat.

Deasemenea declar ci nu mi regdsesc in situaliile prevazute in art.167 din Legea 9812016 gianume:
- a incilcat obligatiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantd poate demonstra acest lucru

prin orice mijloc de probi adecvat, cum ar fi decizii ale autoritSlilor competente prin care se constati
incilcarea acestor obligatii;



- se afle in procedura insolvenlei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea
activitdtii;

- a comis o abatere profesionald gravd care ii pune in discutie integritatea, iar autoritatea
contractanti poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probd adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instanle judecitoregti sau a unei autoritSli administrative;

- autoritatea contractantd are suficiente indicii rezonabile/informalii concrete pentru a considera cd
operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazi denaturarea
concurenlei in cadrul sau in legiturd cu procedurain cauzdi

- se afld intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legiturd cu procedura in cauzi, iar
aceastd situalie nu poate fi remediati in mod efectiv prin alte misuri mai putin severe;

- participarea anterioari a operatoruluieconomic la pregitirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurentei, iar aceastd situatie nu poate fi remediatd prin alte misuri mai pu[in severe;

- operatorul economic Ai-a incdlcat in mod grav sau repetat obligaliile principale ce-i reveneau in
cadrul unui contract de achizilii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, iar aceste incdlciri au dus la incetarea anticipatd a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sancliuni comparabile;

- operatorul economic s-a fdcut vinovat de declaralii false in continutul informatiilor transmise la
solicitarea autoritdtii contractante in scopul verificirii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii
criteriilor de calificare gi selecfie, nu a prezentat aceste informalii sau nu este in mdsurd si prezinte
documentele justificative solicitate;

- operatorul economic a incercat sd influenleze in mod nelegal procesul decizional al autoritilii
contractante, si obtini informa[ii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenli informalii eronate care pot avea o influentd
semnificativi asupra deciziilor autoritdtii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizilie
publicS/acordulu i-cadru cdtre respectivul operator econom ic.

Subsemnatul declar c6 informaliile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu gi inteleg
ca autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii 9i confirmirii declara{iilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
inleleg ca in cazul in care aceastd declaralie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislaliei penale privind falsul in declaratii.

TotodatS, declar cd am luat la cunogtinld de prevederile art 326 ( Falsul in Declaralii > din Noul
Cod Penal referitor la < Declararea necorespunzitoare a adevirului, ficuti unei persoane dintre
cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea, in vederea
producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cAnd, potrivit legii ori
imprejur6rilor, declaratia fdcutd servegte pentru producerea acelei consecinte, se pedepsegte cu
inchisoare de la 3luni la 2 ani sau cu amenda >>

Data completirii

Operator economic,

( se m n dtu rd a utorizatd)



Formularul nr. 400

CERTIFICAT
de participare la procedura de achizilie cu oferti independenti

l. Subsemnatul/Subsemnalii, reprezentant/reprezentanli legali allai
intreprindere/asociere care va participa la achizitia directi prin

Procedura simplificati proprie de selectie a ofertelor organizati de A.J.O.F.M. MARAMURE$ in calitate
de autoritate contractantS, certific/certificim prin prezenta ci informaliile conlinute in oferta sunt
adevarate gi complete din toate punctele de vedere.

ll. Certific/Certificim prin prezenta, in numele ...... ....., urmatoarele:
1. am citit 9i am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimUconsimlim descalificarea noastra de la procedura de achizilie publici in conditiile in

care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate gi/sau incomplete in orice privinld;
3. fiecare semnaturd prezenti pe acest document reprezinti persoana desemnati si inainteze

oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continu(i de oferti;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoand fizicd sau juridicd,

alta decit ofertantul in numele ciruia formuldm prezentul certificat, care oferteazd in cadrul aceleiati
proceduri de achizi[ie publicd sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;

5. oferta prezentati a fost conceputd gi formulatd in mod independent fatd de oricare concurent,
fdrd a exista consultiri, comuniciri, intelegeri sau aranjamente cu acegtia;

6. oferta prezentata nu contine elemente care derivi din intelegeri intre concurenti in ceea ce
privegte prelurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenlia de a oferta sau nu la
respectiva procedurd sau intentia de a include in respectiva ofertd elemente care, prin natura lor, nu au
legaturd cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentati nu contine elemente care derivi din intelegeri intre concuren(i in ceea ce
privegte calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate in oferti nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent
inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunlati de contractor.

lll, Sub rezeNa sanctiunilor prevazute de legislalia in vigoare, declar/declarim cd cele
consemnate in prezentul certificat sunt adevdrate gi intrutotul conforme cu realitatea.

Data. Ofertant,
ReprezentanVReprezentanti leg al i

(semnaturi)



al

Operator economic Formularul nr. 500

(denumirea/numele)

DEGLARATIE
privind neincadrarea in situafiile previzute la art. 58, art. 59 9i art. 60 alin (1)

din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice

Subsemnatul (a) reprezentant
(nume gi prenume in clar a persoanei autorizate) (legal/imputernicit)

(den um ire a/n u mel e gi sed i ul/ad resa candid atu I ui/ofe rtantu I u i)
declar pe propria rdspundere, sub sancliunile aplicate faptei de fals in acte publice, ci nu ne aflim in
niciuna dintre situaliile prevdzute la art. 60 alin. (1) din Leqea nr. 98/2016 privind achiziliile publice.
Persoanele care aprobi/semneazd documente emise in legituri cu sau pentru achizitia publici de

inclusiv persoanele care aprobd bugetul aferent
(denumirea serviciilor gi codul CPV)
necesar finantirii contractului de achizitie public5, din partea autoriti[ii contractante sunt:

il;;;.i;i ;;;i;;; '{;#"iii3T#fr'!':;:"v;i::ffi:Et",;1'::{i:i':!;re deta,iu siinle,es cd
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopulverificdrii gi confirmdrii declaratiilor, situa[iilor
gi documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastri, precum
gi experienta, competenta gi resursele de care dispunem. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice
institulie, societate comerciald, banci, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor
autoriza[i ai autoritdlii contractante
cu privire la orice aspect
(d e n u m i re a gi adresa a uto r it ati i c o nt r a ct a nte)
tehnic si financiar in legdturi cu activitatea noastri.
Prezentadec|ara!ieesteva|abi|ipAni|adatade.

(data expirdrii perioadei de valabilitate a ofeftei)

Data completirii

Ofertant,

(Numele si prenumele in clar ale persoaneicare semneazd, gtampila)



Formularul nr.600

Operator economic

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al

(denumirea/numele gi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rispundere, sub

sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ci datele prezentate mai jos sunt reale, si ca am

capacitatea economico-financiara de a sustine derularea contractului pe intreaga perioada.

1. Denumirea/numele:

2. Codulfiscal:

3. Adresa sediului central: .... Cod pogtal

4. Telefon:

Fax: ..........

E-mail:

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare

(numdrul, data si locul de inmatricularefnregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale. daca este cazul:

(adrese complete, telefon, fax certificate de inmatriculare/inregistrare)

Data completirii ........

Ofertant



Formularul nr. 700

Operator Economic

(denumirea)

Fisa de experienta similara

1. Denumirea contractului de lucrari privind lucrarile se constructii, instalarea de ascensoare si

efectuarea de lucrari de extindere a cladirilor. instalatii sifinisare:

2. Numar/data contract:

3. Cod CPV:

4. Denumirea/numele beneficiarului:

5. Valoarea contractului:

6. Numarul formatorilor/lectori participanti la programul de formare pentru care a fost incheiat un

contract:

7. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

8. Gama de servicii prestate inbaza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care

ofertantul /candidatul isi sustine experienta similara:

Data:

Ofertant

(semnatura autorizata)



I

Operator economic Formularul nr.800

(denumirea/numele)

LISTA PERSONALULUI PROPUS PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul Reprezentant legal al

(denumirea operatorului economic) dispun pentru lucrarile

la obiectivul "Lucrari de constructii de clidiri cu instalarea unui lift panoramic la sediul AJOFM

Maramureg", cod CPV 45210000-2 Lucrari de constructii de cl6diri, un numar de_ lucratori pe

categorii de calificare:

Numar lucratori pe
calificari

Calificare Nivelul
Educalionall

Ani de
experienti
profesionald

Data:
Ofertant.

(semnatura autorizata)

1 - se vor specifica studiile care confera competentele necesare executarii lucrarii: licenta, scoala
tehnica, studii medii,etc.



Operator economic, Formularul nr.900

(denumirea/numele)

DEGLARATTE DE DTSPONTBTLTTATE

Subsemnatul in calitate executant/constructor a firmei
in ceea ce privegte lucrarea avand ca obiect "Lucrari de constructii de cl5diri cu instalarea unui lift
panoramic la sediul AJOFM Maramureg", cod CPV 45210000-2 Lucrari de constructii de clidiri, imi
declar disponibilitatea pentru executarea lucrarii mai sus mentionate.

De asemenea, in cazul in care oferta companiei va fi desemnatd cAgtigdtoare, declar ci sunt capabil gi

disponibilsi lucrez, in perioada:

De la PAnd la

Confirm faptul ci nu sunt angajat in alt contract/proiect pe o pozitie care sd-mi solicite serviciile in
perioada mai sus mentionati.

in cazul in care aceastd oferti va fi desemnati cAgtigitoare, sunt perfect congtient de faptul cd
indisponibilitatea societilii noastre in perioada mai sus menlionati , cauzatd de alte motive decAt boala
sau fo(a majori, ne pot conduce la excluderea de la participarea la alte proceduri de achizitie contracte
finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj gi poate atrage dupi sine incetarea contractului.

Nume

Semndtura

Data

A fi semnatd gi datatd de cdtre executant/constructor. Se transmite in original !!!



Formularul nr. 1000

Operator economic

(denumire/nume)

FORMULAR DE OFERTA

Catre

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor.

1. ExaminAnd documentalia de atribuire, subsemnatul

reprezentant

(numele gi prenumele in clar)

alofertantului

(legal/imputernicit) (de n u m i re a/n u m e I e ofe ft ant u I u i)

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile 9i cerintele cuprinse in documentalia mai sus

mentionati, sd executim
(denumirea luadrii)

pentru suma totali de leifara TVA,
(suma in litere sicifre)

pldtibili dupd receptia lucririlor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de

(suma in litere gi in cifre)

2. Ne angajim ca, in cazul in care oferta noastri este stabilitd cAgtigitoare, sd incepem lucririle cAt mai
curAnd posibil dupi primirea ordinului de incepere gi si terminim lucririle in conformitate cu graficul de
execulie anexat, in

(perioada in litere siin cifre)

3. Ne angajim sd menlinem aceasti oferti valabili pentru o durati de zile

respectiv pAnd la data de

(perioada in litere siin cifre)

gi ea va rimAne obligatorie pentru noi gi poate fl
acceptatd oricAnd inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. PAni la incheierea 9i semnarea contractului de achizilie publicd aceasta oferta,impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastri, prin care oferta noastrd este stabilita cdgtigitoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

5. Alituride oferta de bazi:

lei.



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

I nu depunem oferta alternativS.

(se bifeazd op,tiunea corespunzdtoare)

6. Am inteles gi consimfim ca, in cazul in care oferta noastri este stabiliti ca fiind cigtigitoare, sa
constituim garantia de bund executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Data | |

(de n u m ire a/n u mel e o pe rato ru I u i econ om i c)



t

ANEXA LA FORMULARIJL DE OFERTA

* se ya completa de cdtre ofertant, in funclie de perioada de execulie gi perioada de garanlie ofeftate

Data completirii
Ofertant

Reprezentant/Reprezentanli leg ali

(Nume, prenume)

(Funclie)

(Semndtura autorizatd gi gtamila)

Nr.
crt.

Denumire
Se va

completa de
cdtre ofertant

Explicalii

1.

Termen de executie
Se ya indica termenul de execulie in
conform itate c u p rev ed e ril e Doc u m e ntalie i
de Atribuire

2. Valoarea maximi a lucrdrilor
executate de
subcontractanti

Se va indica valoarea gi% lucrdrilor
executate de subcontractanli (dacd este
cazul)

3.

Garantia de bund executie

in cuantum de 5 % din pre[ul contractului,
fdrd TVA.

Se constituie prin relinerisuccesive sau alt
instrument de qarantare

4. Perioada de mobilizare
(durata de la data semnirii
contractului pAni la data
inceperii execuliei)

Cel mult 5 zile lucritoare

5. Solu[ionarea problemelor
apirute in cadrul executdrii
lucririi

Cel mult 10 zile calendaristice

Formularul nr.1100



In LEI/EUR la cursul de LEI/EUR din

Nr.crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fara
TVA)

TVA
Valoare (inclusiv

TVA)

LEI EUR LEI LEI EUR

1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenaiarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0 0 0 0 0

1.2 Amenaiarea terenului 0 0 0 0 0

1.3 Amenajdri pentru protectia mediului 9i
aducerea la starea initiala

0 0 0 0 0

Totalcapitol 1 0 0 0 0 0

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asiqurarea utilititilor necesare obiectivului

Totalcapitol2 0 0 0 0 0

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnici

3.1 Studii de teren 0 0 0 0 0

3.2
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri gi

autorizatii
0 0 0 0 0

3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0 0 0

3.4 Orqanizarea procedurilor de achizitie 0 0 0 0 0

3.5 Consultanti 0 0 0 0 0

3.6 Asistenti tehnici 0 0 0 0 0

Total capitol3 0 0 0 0 0

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazd

4.1 4.1.a Constructii si instalatii 0 0 0 0 0

4.2 Montai utilai tehnoloqic 0 0 0 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice gi

functionale cu montai
0 0 0 0 0

4.4
Utilaje firi montaj gi echipamente de
transoort

0 0 0 0 0



4.5 Dotiri 0 0 0 0 0

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0

Total capitol4 0 0 0 0 0

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1

Orqanizare de santier 0 0 0 0 0

5.1 1. Lucrdri de constructii
0 0 0 0 0

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizirii santierului 0 0 0 0 0

5.2
Comisioane, taxe, cote legale, costul
creditului

0 0 0 0 0

5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute 0 0 0 0 0

Total capitol 5 0 0 0 0 0

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnoloqice si teste si predare la beneficiar

6.1 Preqdtirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0

6.2 Probe tehnoloqice si teste 0 0 0 0 0

Total capitol6 0 0 0 0 0

CAPITOLUL 7
Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total capitol 7 0 0 0 0 0

CAPITOLUL 8
Cheltuieli pentru manaqementul proiectului

Total capitolS 0 0 0 0 0

Total qeneral 0 0 0 0 0

DincareG+M 0 0 0 0 0

Director general

Preturile sunt exprimate in lei.

Data

(semnatura)
(de n um i re a/n u mele ope ratorul u i e con om ic)

Formular nr. 1200



OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARATTE DE ACCEPTARE A CONDTTilLOR CONTRACTUALE

Subsemnatul ..... reprezentanU imputernicit al

(numele gi prenumele persoanei autorizate)

(denumirea/numele gi sediul/adresa operatorului economic)

in nume propriu, declar ci sunt de acord cu toate prevederile conditiilor contractuale publicate in cadrul

prezentei proceduri de atribuire gi ne obligim si respectim toate obligatiile mentionate in continutul

acestuia.

Data: Numele gi prenumele

(semnatura gi gtamplia),



MODEL CONTRACT DE LUCRART (PROPUNERE)

1. Pi{ile contractante

in temeiul L98/2016 privind atribuirea contractelor de achizilie publici, a contractelor de concesiune de

lucrdri publice gi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificirile gi completdrile ulterioare, s-a

incheiat prezentul contract de lucriri, norme 395/2016

intre
Agenlia Judeleani pentru Ocuparea Fo(ei de Munci Maramures adresd: localitatea Baia Mare, str.

Hortensiei, nr. 1A, jud.Maramureg, telefon/fax: 0262-220820,0262-220821,0262-222251, cod fiscal

3627064, RO68TREZ43629650471XXXXX deschis la Trezoreria Baia Mare, reprezentati prin director
executiv Mihaela Oana O$ANU, in calitate de Achizitor, pe de o parte,

9i
denumirea operatorului economic, adresa

telefon/fax numir de
cont trezorerieinmatriculare cod fiscal

(denumirea conducitorului), funclia
reprezentati prin

........ in calitate de
Executant, pe de alti parte.

2. Definitii
2.1.in prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretali astfel:
a) contract - prezentul contract 9i toate anexele sale;
b) achizitor gi executant - pirtile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul plStibil executantului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrali 9i corespunzdtoare a tuturor obligaliilor sale, asumate prin contract;
d) amplasamentul lucrdrii - locul unde executantulexecuti lucrarea;
e) forta majori - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil gi inevitabil, care nu putea fi
previzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild executarea gi, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restriclii apirute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivi, ci enunliativd. Nu este considerat fo(d majori un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fdri a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia
din pi4i;
f) zi - zi calendaristici; an - 365 zile;
g) ordin administrativ - orice instrucliune sau ordin emis de citre achizitor pentru executant;
h) act aditional - document ce modifici termenii gi condiliile contractului de lucrdri;
i) conflict de interese - inseamni orice eveniment influenlAnd capacitatea executantului de a exprima o
opinie profesionali obiectivi gi impa(ial5, sau care il impiedici pe acesta, in orice moment, sd acorde
prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv in legiturd cu
posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului.
Aceste restriclii sunt de asemenea aplicabile oriciror sub-contractanti, salariati 9i expe(i actionind sub
autoritatea gi controlul executantului;
j) despigubire - suma, neprevdzutd expres in prezentul contract, care este acordati de citre instanla
de judecatd sau este conveniti de citre pi(i ca despigubire pldtibili parlii prejudiciate, Tn urma
incdlcdrii contractului de lucriri de cdtre cealalti parte;
k) penalitate contractuali - despigubirea stabiliti in contractul de lucrdri ca fiind pldtibili de citre una
din pi(ile contractante citre cealalti parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contract;



l) sector de lucrare - obiect de construcfie, parte a obiectivului de investilie cu functionalitate distinctd in
cadrul ansamblului acestuia;
m) termene limitd - perioade din contract care vor incepe si curgi din ziua urmdtoare emiterii actului
sau producerii evenimentului care reprezintd momentul de inceput al perioadelor respective. in cazul in
care ultima zi a termenului se implinegte intr-o zi nelucrdtoare, termenul va expira la sfArgitul urmitoarei
zile lucritoare;
n) garantia de participare - suma de bani care se constituie de cdtre ofertant in scopul de a proteja
autoritatea contractanti fatd de riscul unui eventual comportament necorespunzdtor al acestuia pe
intreaga perioadd derulatd pAni la incheierea contractuluide achizitie publicS;
o) garantia de buni executie - suma de bani care se constituie de citre contractant in scopul asiguririi
autoritdtii contractante de indeplinirea cantitativd, calitativd gi in perioada convenitd a contractului;
p) garantia acordatd lucririlor - perioada de timp cuprinsd intre data receptiei la terminarea lucririlor gi

data receptieifinale;
r) perioadi de notificare a defectiunilor - inseamnd perioada de timp cuprinsd intre momentul identificirii
defectiunii 9i momentul transmiterii cdtre executant a notificirii privind defecliunile apdrute la lucrdri sau
sectoare de lucriri (dupi caz) in intervalul de timp cuprins intre data recepliei la terminarea lucririlor
sau Sectoarele de Lucrdri 9i receplia finali, la expirarea perioadei de garantie acordatd lucdrilor.

3. Interpretare
3.1. in prezentul contract, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural givice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice dacd nu se specificd in
mod diferit.
3.3. Clauzele 9i expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectulgi pretul contractului
4.1. Executantul se obligi si execute lucririle pentru obiectivul de investi[ii "Lucrari de construclii de
clidiri cu instalarea unui lift panoramic la sediul AJOFM Maramureg", cod CPV 45210000-2 Lucrari de
constructii de clddiri, in perioada conveniti gi in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul
contract.
4.2. Achizitorul se obligd si pldteasci executantului prelul convenit pentru indeplinirea contractului de
lucrdri pentru obiectivul de investilii execulie lucriri de constructie ""Lucrari de construclii de clidiri cu
instalarea unui lift panoramic la sediulAJOFM Maramures".
4.3. Prelul total convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prelul lucririlor executate, plStibil
executantului de citre achizitor, este de
valoare de lei.

lei, firi T.V.A., la care se adaugi T.V.A. in

5. Durata contractului
5.1. Durata de executie a lucririi: S(cinci) luni, respectiv 150 (unasuticincizeci) zile calendaristice de la
inceperea lucririlor.
5.2. Prezentul contract de lucriri, intrd in vigoare la data semnirii de citre pi(i, dati care constituie gi

corespunde cu ordinul de incepere a lucrdrilor gi produce efecte pAni la incheierea procesului verbal de
receptie finald a lucririlor contractate gi eliberarea/restituire a garantiei de buni executie.

6. Executarea contractului
6.1. Termenul de executie gi finalizare a lucririlor este de maxim S(cinci) luni, respectiv 150
(unasuticincizeci) zile calendaristice de la data inceperii lucrdrilor.
6.2. Data de incepere a lucrdrilor este de S(cinci) zile lucrdtoare de la data semnirii contractului, care
este gidata limitd de constituire a garanliei de bund executie,



6.3. Executarea contractului se face in conformitate cu graficul fizic ai valoric de indeplinire a

contractului, parte integrantd din prezentul contract.
6.4. in situa[ii neprevizute determinate de vremea nefavorabili executiei lucrdrilor, ordinul de sistare
suspendi perioada de executie a lucririlor 9i implicit determini modificarea duratei de executie a
contractului.

7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini, inclusiv ProiectulTehnic;
b) propunerea tehnici gi propunerea financiard;
c) graficul de indeplinire a contractului;
d) garantia de buni executie;
e) acordul de asociere, dacd este cazul;
f) angajamentulferm de sustinere din partea unuite(, daci este cazul;
g) acordurile de subcontractare, dacd este cazul.
7.2. ln cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constatd faptul ci anumite elemente ale
ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinlelor previzute in caietul de sarcini, prevaleazd
prevederile caietului de sarcini.

8. Protectia patrimoniului cultural national
8.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucririi sunt considerate, in relatiile dintre pd(i, ca fiind
proprietatea absoluti a achizitorului.
8.2. Executantul are obligalia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sdi sau oricare
alte persoane si nu indepirteze sau si deterioreze obiectele previzutelaclauza 8.1, iar imediat dupd
descoperirea gi inainte de indepdrtarea lor, de a ingtiinla achizitorul despre aceastd descoperire gi de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepirtarea acestora. Daci din cauza unor astfel de
dispozitii executantul suferi intArzieri gi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pi(ile vor
stabili orice prelungire a duratei de execulie la care executantul are dreptul.
8.3. Achizitorul are obligalia, de indati ce a luat la cunogtintd despre descoperirea obiectelor previzute
la clauza 8.1 , de a ingtiinla in acest sens organele de politie gi comisia monumentelor istorice.

9. Obligatiile executantului
9.1. Obligatiile principale ale executantului
(1) Executantul se obligi sd execute, sd finalizeze gi si remedieze orice defecte ale lucririi pentru
obiectivul de investitii "Lucrari de constructii de clSdiri cu instalarea unui lift panoramic la sediulAJOFM
Maramures", in conformitate cu obligaliile asumate prin prezentul contract.
(2) Executantul are obligatia de a executa gifinaliza lucririle, precum gi de a remedia viciile ascunse, cu
atenlia gi promptitudinea cuveniti, in concordanti cu obligaliile asumate prin contract, inclusiv de a
proiecta, in limitele prevdzute de prezentul contract.
(3) Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura fo(a de munci, materialele,
instalatiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturi provizorie, fie definitive cerute de 9i
pentru contract, in misura in care necesitatea asiguririi acestora este previzuti in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.
(4) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea executiei lucrdrii, spre
aprobare, graficul de pldti necesar executiei lucrdrilor, in ordinea tehnologici de executie.
(5) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea 9i siguran(a tuturor
operaliunilor executate pe gantier, precum 9i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor 9i a reglementdrilor legii privind calitatea in construclii.
(6) Un exemplar din documentalia predati de citre achizitor executantului va fi linut de acesta in
vederea consultirii de citre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrdri Publice, Urbanism gi Amenajarea
Teritoriului, precum gi de cdtre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(7) Executantul nu va fi rispunzdtor pentru proiectul gi caietele de sarcini care nu au fost intocmite de
el. Dacd totugi contractul prevede explicit ca o parte a lucririlor permanente si fie proiectati de citre
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucririlor.



(8) Executantul are obligalia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate in anexele
contractului, caietele de mdsurdtori (atagamentele) gi, dupd caz, in situatiile convenite, desenele,
calculele, verificdrile calculelor gi orice alte documente pe care executantul trebuie sd le intocmeascd
sau care sunt cerute de achizitor.
(9) Executantul are obligatia de a respecta 9i executa^ dispozitiile achizitorului in orice problemi,
mentionati sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul consideri ci
dispoziliile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris,
firi ca obiecliile respective sd il absolve de obligalia de a executa dispozitiile primite, cu excep[ia
cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
(10) in cazul in care respectarea 9i executarea dispoziliilor prevdzute la alin. (9) determini dificultiti in
executie care genereazd costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.
(11) Executantul este responsabil de trasarea corecti a lucririlor fald de reperele date de achizitor,
precum gi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor gi resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitdtii respective.
(12) in cazul in care, pe parcursul execuliei lucririlor, survine o eroare in pozilia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricirei pirli a lucrdrilor, executantul are obligalia de a rectifica eroarea constatatd, pe
cheltuiala sa, cu exceplia situaliei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate,
in scris, de citre proiectant. Pentru verificarea trasirii de citre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja gi pistra cu griji toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
(13) Pe parcursul execuliei lucririlor 9i remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia:
- de a lua toate misurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciror prezenf5 pe gantier este
autorizati gi de a mentine gantierul (atit timp cAt acesta este sub controlul sdu) gi lucrdrile (atdt timp cit
acestea nu sunt finalizate gi ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesard evitdrii oricdrui
pericol pentru respectivele persoane;
- de a procura gi de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protec[ie, ingridire,
alarmi gi pazd, cind gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de cdtre alte
autoritdli competente, in scopul protejirii lucririlor sau al asigurdrii confortului riveranilor,
- de a lua toate mdsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara gantierului 9i pentru
a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdlilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generali de metodele sale de lucru.
(14) Executantul este responsabil pentru mentinerea in bund stare a lucririlor, materialelor,
echipamentelor 9i instalafiilor care urmeazd afi puse in operi, de la data primirii ordinului de incepere a
lucririi pAni la data semnirii procesului-verbal de receptie a lucrdrii.
(15) Pe parcursul execuliei lucririlor gi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligalia, in
misura permisi de respectarea prevederilor contractului, de a nu stinjeni inutil sau in mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) ciile de acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi cdilor publice sau private care deservesc
proprietilile aflate in posesia achizitorului sau a oricirei alte persoane.
(16) Executantul va despigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, ac[iunilor in justifie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor gi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultind din sau in legituri cu
obligalia prevdzutd la alin. (15), pentru care responsabilitatea revine executantului,
(17) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd cu sau
sunt pe traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul propriu
sau al oricdruia dintre subcontractantii sdi; executantul va selecta traseele, va alege gi va folosi
vehiculele, va limita gi repartiza incirciturile, in aga fel incAt traficul suplimentar ce va rezulta in mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe gi pe
gantier, si fie limitat, in misura in care este posibil, astfelincit si nu producd deterioriri sau distrugeri
ale drumurilor gi podurilor respective.
(18) in cazul in care se produc deterioriri sau distrugeri ale oricirui pod sau drum care comunici cu
sau care se afli pe traseul gantierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor
sau altora asemenea, executantul are obligalia de a despdgubi achizitorul impotriva tuturor reclamaliilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(19) Cu exceptia unor clauze contrare previzute in contract, executantul este responsabil gi va pldti

consolidarea, modificarea sau imbunitilirea, in scopul facilitirii transportului materialelor,



echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea, a oriciror drumuri sau poduri care comunici cu sau
care se afld pe traseul gantierului.
(20) Pe parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligatia:
- de a evita, pe cit posibil, acumularea de obstacole inutile pe gantier;
- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
- de a aduna gi indepirta de pe gantier ddrAmiturile, molozul sau lucririle provizorii de orice fel, care nu
mai sunt necesare.
(21) Executantul are dreptul de a reline pe gantier, pAnd la sfirgitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalalii sau lucriri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
(22) Executantul rispunde, potrivit obliga(iilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite
intr-un interval de 10 ani de la recep[ia lucririi gi, dupd implinirea acestui termen, pe toati durata de
existenfi a construcliei, pentru viciile structurii de rezistenlS, ca urmare a nerespectdrii proiectelor gi

detaliilor de executie aferente execuliei lucririi.
(23) Executantul se obligd si despdgubeasci achizitorulimpotriva oricdror:
reclamatii gi actiuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuali (brevete,
nume, mirci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legdturd cu executia lucrdrilor sau incorporate in acestea; gi

daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice naturd aferente, cu exceplia situatiei in care o astfel
de incdlcare rezulti din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.
9.2. Codul de conduitd
(1) Executantul va acliona intotdeauna loial, impa(ial gi ca un consilier de incredere pentru achizitor
conform regulilor gi/sau codului de conduiti al profesiei sale, precum 9i cu discrelia necesari. Se va
abtine si faci afirmatii publice in legdturi cu lucrdrile executate fird si aibd aprobarea prealabili a
achizitorului, precum 9i sd participe in orice activitili care sunt in conflict cu obligaliile sale contractuale.
Nu va angaja achizitorul in niciun fel, firi a avea acordul prealabil scris al acestuia 9i va prezenta
aceasti obligafie in mod clar te(ilor, daci va fi cazul.
(2) CAnd executantul, personalul, expe(ii, agenlii sau subordonatii sdi se oferd si dea, ori sunt de acord
sd ofere ori si dea, sau dau oricirei persoane, miti, bunuri in dar, facilitifi ori comisioane in scopul de
a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricirui act sau fapt privind prezentul
contract sau orice alt contract incheiat cu achizitorul, ori pentru atavoriza sau defavoriza orice persoani
in legdturi cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul va decide
incetarea prezentului contract, fdrd a aduce atingere niciunui drept anterior dobdndit de executant.
(3) Pldlile citre executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva
din acesta gi, atAt executantul cAt gi personalul sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa gi

salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plati indirecti sau orice alti
formd de retribulie in legdturi cu sau pentru executarea obligaliilor din prezentul contract.
(4) Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventd, facilitate sau comision cu
privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile Contractuluifiri aprobarea
prealabili in scris a achizitorului.
(5) Executantul gi personalul siu vor respecta secretul profesional, pe perioada executirii contractului,
inclusiv pe perioada oricirei prelungiri precum 9i dupi incetarea acestuia. in acest sens, cu exceplia
cazului in care se obtine acordul scris prealabil al achizitorului, executantul gi personalul siu, salariat ori
contractat de acesta, incluzAnd conducerea gi salarialii din teritoriu, nu vor divulga niciodatd oricdrei alte
persoane sau entititi, nicio informa[ie confidentiali divulgati lor sau despre care au luat cunogtintd gi nu
vor face publici nicio informatie referitoare la recomanddrile primite in cursul sau ca rezultat al derulirii
prezentului contract. Totodati, Executantul gi personalul siu nu vor utiliza in dauna achizitorului
informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetdrilor desfigurate in cursul sau
in scopul executirii prezentului contract.
(6) Executarea contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daci apar totugi astfel de
cheltuieli, contractul inceteazd. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt
mentionate in prezentul contract sau care nu rezulti dintr-un contract valabil incheiat referitor la acesta,
comisioanele care nu corespund unor servicii/lucriri executate gi legitime, comisioanele pldtite unui
destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele plitite unei societdli care potrivit tuturor
aparentelor este o societate interpusd.



(7) Executantul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care
se executi prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fala locului pe
care o consideri necesari pentru strAngerea de probe in cazul oricirei suspiciuni cu privire la existenla
unor cheltuieli comerciale neuzuale.
9.3. Conflictul de interese
(1) Executantul va lua toate mdsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectivi gi impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese pot apirea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinititilor politice ori de nationalitate, al legdturilor
de rudenie ori afinitate, sau al oriciror alte legituri ori interese comune. Orice conflict de interese apirut
in timpul executirii prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului, in termen de 3 zile de la
aparitia acestuia.
(2) Achizitorul are dreptul de a verifica daci misurile luate sunt corespunzdtoare gi dacd este necesar
poate solicita misuri suplimentare. Executantul se va asigura ci personalul siu, salariat sau contractat
de el, inclusiv conducerea gi salariatii din teritoriu, nu se afli intr-o situa[ie care ar putea genera un
conflict de interese. Executantul va inlocui, in 5 zile gi fird vreo compensatie din partea achizitorului,
orice membru al personalului siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu,
care se regisegte intr-o astfel de situatie.
(3) Executantul trebuie sd evite orice contact care ar putea sd-i compromitd independenta ori pe cea a
personalului siu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea gi salarialii din teritoriu. in cazul in care
executantul nu-gi men[ine independenta, achizitorul, firi afectarea dreptului acestuia de a obline
repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaliei de conflict de interese, va putea decide
incetarea de plin drept gi cu efect imediat a prezentului contract.
9.4. Legislalia Muncii 9i Programul de lucru
(1) Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplici personalului, inclusiv legislalia in
vigoare privind angajarea, programul de lucru, sinitate, securitatea muncii, asistenli social6, emigrare
gi repatriere, giii va asigura acestuia toate drepturile legale.
(2) Executantul va asigura niveluri de salarizare 9i condilii de muncd care nu vor fi inferioare celor
stabilite in cadrul ramurii de activitate in care se desfigoari lucrarea.
(3) Executantul ii va obliga pe angajalii sii si se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.
(4) Activitatea pe gantier nu se va desf5gura in zilele de sirbitori oficiale, zilele de odihni gi uzanlele
religioase sau de altd naturi, recunoscute oficial ca fiind zile nelucritoare sau in afara programului
normal de lucru specificat in contract, cu urmitoarele exceptii:
a) se specificd altfel in contract;
b) persoana autorizatd de achizitor igi dd consimlSmAntul;
c) activitatea nu poate fi evitatd sau este necesard pentru protectia vietii sau a proprietilii sau pentru
siguranta lucririlor, caz in care executantul va informa imediat persoana autorizatd de achizitor.
(5) Executantul il va informa pe achizitor in privinta programului siu de lucru planificat pentru fiecare
siptimini / fiecare luni de executare a prezentului contract, astfel incAt persoana autorizatd a
acestuia sd aibi posibilitatea de a planifica 9i asigura continuitatea supravegherii lucrdrilor pe parcursul
tuturor etapelor contractului.
9.5. Sdnitatea 9i securitatea muncii
(1) Executantul va numi un responsabil care va rispunde pentru securitatea 9i prevenirea accidentelor
pe gantier. Aceasti persoani trebuie si fie calificatd pentru o astfel de rdspundere gi si aibd autoritatea
de a emite dispozilii 9i de a lua misurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
(2) Pe parcursul executiei lucririlor, executantul are obligalia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul exercitdrii rispunderii 9i autorititii sale.
(3) Executantul poarti intreaga rispundere in cazul producerii accidentelor de munci, evenimentelor gi

incidentelor periculoase, imbolnivirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(utilaje, instalatii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de citre lucritorii sdi, in conformitate cu
prevederile Legii securititii gi sinitilii in munci nr. 319/2006 gi a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 142512006, precum gi orice modificare legislativi apiruti pe

timpul desfdgurdrii contractului.



(a) in cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfigurati de executant, acesta va comunica 9i cerceta accidentul de munci, evenimentul, conform
prevederilor legale gi il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munci pe rcza cdruia s-a produs.
(5) Executantul va pdstra un registru gi va intocmi rapoarte privind sinitatea, securitatea gi facilitilile
sociale ale persoanelor, conform cerinlelor persoanei autorizate de achizitor.
(6) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii plitibile prin lege, in
privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant sau subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului
sau a angajatilor acestuia.

1 0. Obligatiile achizitorului
10.1. Achizitorul se obligd sd pliteasci executantului pretul convenit pentru execu[ia gi finalizarea
lucririlor pentru obiectivul de investitii "Lucrari de constructii de clddiri cu instalarea unui lift panoramic
la sediul AJOFM Maramureg".,
10.2.ta inceperea lucririlor achizitorul are obligalia de a obtine toate autorizaliile gi avizele necesare
executiei lucrdrilor.
10.3. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozilia executantului, fdrd platd, dacd nu s-a convenit
altfel, urmdtoarele:
a) amplasamentul lucrdrii, liber de orice sarcini;
b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare gi pentru organizarea de gantier;
c) ciile de acces rutier;
d) racordurile pentru utilitdli (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pAni la limita amplasamentului
gantierului.
(2) Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se
suporti de citre executant.
10.4. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului intreaga documentatie necesard
pentru executia lucrdrilor contractate, fdrd plat5, in doui exemplare, la termenele stabilite prin graficul
de executie a lucririi.
10.5. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinti, ciilor de
circulatie 9i a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum gi pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.
10.6. Achizitorul are obligatia de a examina gi misura lucririle care devin ascunse in cel mult 5 zile de
la notificarea executantului.
10.7. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor 9i a oriciror alte informatii
furnizate executantului, precum gi pentru dispozitiile gi livririle sale.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabili a obligatiilor
11.1. in cazul in care, din vina sa exclusivi, executantul nu igi indeplinegte obligaliile asumate prin
contract, atunci achizitorul este indrepti[it de a deduce, ca penalitili, o sumi echivalenti cu 0,1o/olzide
intAziere din pretul contractului neexecutat, pAni la indeplinirea efectivi a obligatiilor.
11.2.|n cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligatia de a pliti, ca penalitdli, o sumi echivalentd cu 0,1o/olzi de
intAziere din plata neefectuatd, pAni la indeplinirea efectivi a obligaliilor.
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre pi(i, in mod
culpabil, di dreptul pd(ii lezate de a cere rezilierea contractului gi de a pretinde plata de daune-
interese.
11.4. Achizitorul igi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisi adresati
executantului, firi nici o compensalie, daci acesta din urmi dd faliment, cu condilia ca aceasti
denunlare si nu prejudicieze sau si afecteze dreptul la acliune sau despdgubire pentru executant. in
acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea din contract
indepliniti pdni la data denunlirii unilaterale a contractului.

CLAUZE SPECIFICE

12. Garantia de buni executie a contractului



12.1. Executantul se obligi si constituie garantia de buni execulie a contractului in cuantum de 5% din
prelul contractului fird T.V.A., respectiv suma de _ lei, pentru perioada de valabilitate a
contractului si se constituie in termen de maxim 5(cinci) zile lucritoare de la semnarea prezentului
contract.
12.2. Garanfia de buni execulie se constituie prin una din formele prevdzute la art. 40 alin. (1) sau alin.
(2) din H.G. nr. 395/2016 sau, daci pirtile convin, conform prevederilor art. 40 alin. (3) din H.G. nr.
395/2016.
12.3. (1) in situalia in care pd(ile convin prelungirea termenului de execulie a lucrdrii contractate,
pentru orice motiv (inclusiv forta majord), executantul are obligalia de a prelungi valabilitatea garantiei
de bund execulie, in maxim 5 zile lucritoare de la data intrdriiin vigoare a actului aditional.
(2) Garanlia de bund execulie ce se va prelungi va fi valabil5 de la data expiririi celei initiale pe
perioada de prelungire a termenului de execulie pAnd la semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucririlor.
12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de buni execulie, in limita prejudiciului
creat, dacd executantul nu igi executi, executi cu intirziere sau executi necorespunzitor obligatiile
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garanliei de bund executie,
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizdnd totodati obligaliile care nu au
fost respectate.
12.5. Achizitorul se obligi si restituie/elibereze garanlia de buni execulie dupd cum urmeaz6:
a)70o/o din valoarea garan[iei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receplie la
terminarea lucrdrilor, daci nu a ridicat pAni la acea dati pretenlii asupra ei, iar riscul pentru vicii
ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garanlie a lucrdrilor executate, pe
baza procesului-verbal de receplie finald (5 ani).
12.6. Garantia lucririlor este distinctd de garanlia de bund executie a contractului.

13. inceperea 9i execufia lucririlor
13.1. (1) Executantul are obligalia de a incepe lucririle in termen de 5 (cinci) zile de la semnarea
prezentului contract.
(2) Executantul trebuie si notifice achizitorului gi Inspecliei de Stat in Construclii, Lucriri Publice,
Urbanism giAmenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucririlor.
13.2. (1) Lucririle trebuie si se deruleze conform graficului general de execulie gi si fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare, previzute in graficele de execulie, se consideri date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupd semnarea contractului, graficul de execulie
de detaliu, alcituit in ordinea tehnologici de execulie. in cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe
parcurs, desfdgurarea lucririlor nu concordd cu graficul general de executie a lucririlor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminirii lucririlor la data previzuti
in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.
(3) in cazul in care executantul intArzie inceperea lucririlor, terminarea pregitirilor sau daci nu igi
indeplinegte indatoririle previzute la pct. 13.2 alin.(2), achizitorul este indreptitit si-i fixeze
executantului un termen pAni la care activitatea si intre in normal gi si il avertizeze ci, in cazul
neconformirii, la expirarea termenului stabilit ?i va rezilia contractul.
13.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfigurarea executiei lucririlor gi de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Pi(ile contractante au obligalia de a notifica,
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestali profesional pentru acest scop, 9i anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului 9i dirigintele de gantier sau, daci este cazul,
alti persoandtizicd sau juridici atestati potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncd, in
ateliere, depozite 9i oriunde igi desfigoard activititile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucririlor ascunse.
13.4. (1) Materialele trebuie si fie de calitatea previzutd in documentafia de executie; verificirile gi

testirile materialelor folosite la execulia lucririlor, precum gi condi(iile de trecere a recepliei provizorii gi

a receplieifinale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.



(2) Executantul are obligalia de a asigura instrumentele, utilajele 9i materialele necesare pentru
verificarea, misurarea gi testarea lucririlor. Costul probelor gi incercirilor, inclusiv manopera aferentd
acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevizute gi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in
operi vor fi suportate de executant daci se dovedegte ci materialele nu sunt corespunzitoare calitativ
sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.
13.5. Executantul este singurul responsabil fali de achizitor pentru furnizarea 9i punerea in operi a
materialelor precum 9i pentru defecliunile ce pot apirea ca urmare a asambl5rii lor.
13.6. Executantul garanteazi ci materialele, furniturile gi echipamentele utilizate sunt noi, de primd
calitate, standardizate gi ugor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile gi

echipamentele folosite trebuie sd fie conforme cu specificaliile tehnice 9i reglementdrile gi normele
europene precum 9i cu dispozitiile din documentele contractului.
13.7. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucririle care devin ascunse, firi aprobarea
achizitorului.
(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de c6te ori astfel de lucriri, inclusiv fundaliile,
sunt finalizate, pentru a fi examinate gi misurate.
(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau pd(i de lucrare, la dispozitia achizitorului, gi de
a reface aceasti parte sau p5(i de lucrare, dacd este cazul.
(a) In cazul in care se constatd cd lucririle sunt de calitate corespunzitoare gi au fost executate
conform documentaliei de execulie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gi refacerea vor fi suportate de
citre achizitor. iar in caz contrar. de cdtre executant.

14. intirzierea gi sistarea lucririlor
14.1.in cazul in care:
-volumul sau natura lucrdrilor neprevdzute; sau
-conditi ile climaterice exceptional de nefavorabile ; sau
-oricare alt motiv de intirziere care nu se datoreazd executantului 9i nu a survenit prin incilcarea
contractului de cdtre acesta, indreptdtesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execulie a
lucririlor sau a oricdrei pi(i a acestora, atunci, prin consultare, pi(ile vor stabili orice prelungire a
duratei de execulie la care executantul are dreptul.
14.2. Fdrd a prejudicia dreptul executantului previzut in clauza 11.2, acesta are dreptul de a sista
lucririle sau de a diminua ritmul execuliei daci achizitorul nu pldtegte in termen de 30 de zile de la
expirarea termenului previzut la clauza 17 .2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

1 5. Finalizarea lucririlor
15.1. Ansamblul lucririlor sau, daci este cazul, oricare parte a lor, prevdzut a fi finalizat intr-un termen
stabilit prin graficul de execu[ie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeazi de la
data inceperii lucririlor.
15.2. (1) La finalizarea lucrdrilor, executantul are obligalia de a notifica, ?n scris, achizitorului ci sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitAnd acestuia convocarea comisiei de receplie.
(2) Pe baza situatiilor de lucriri executate confirmate gi a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daci sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de receplie. in cazul in care se constati
ci sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se 9i termenele pentru
remediere gifinalizare. Dupi constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi deficien[elor, la o noui solicitare
a executantului, achizitorulva convoca comisia de receplie.
15.3. Comisia de receptie are obligalia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentalia de execulie gi cu reglementirile in vigoare. in funclie de
constatirile ficute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
15.4. Receptia se poate face gi pentru pirfi ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic Aifunctional.

16. Perioada de garantie acordati lucririlor
16.1. Perioada de garantie decurge de la data recepliei la terminarea lucrdrilor gi pAnd la receplia finald.
Perioada de garanlie acordatd lucrdrilor executate este de 5 ani de la data recepliei la terminarea
lucririlor.



16.2. (1) In perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, ca in
termen de 10 (zece) zile calendaristice, de a executa toate lucririle de modificare, reconstructie gi

remediere a viciilor gi altor defecte a cdror cauzd este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligalia de a executa toate activitilile prevdzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datoriti:
- utiliziriide materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- unui viciu de conceplie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei pirti a lucririlor;
sau
- neglijentei sau neindeplinirii de citre executant a oricireia dintre obligatiile explicite sau implicite care
ii revin in baza contractului.
16.3. in cazul in care executantul nu executi lucririle prevazute la clauza 16.2 alin.(2), achizitorul este
indreptilit sd angajeze gi si plSteascd alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucriri vor fi recuperate de citre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.
17. Modalititi de plati
17.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata citre executant in termen de 30 de zile de la primirea
facturii de cdtre achizitor, respectiv de la data inregistrdrii la achizitor a facturii aferente situatiei de
lucrdri acceptati la plati de citre reprezentantul achizitorului.
17.2. Dacd achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucririlor sau de a diminua ritmul execufiei. lmediat
ce achizitorul igi onoreazi restanta, executantul va relua executarea lucririlor in cel mai scurt timp
posibil.
17.3. (1) Pl5lile pa(iale trebuie sd fie fdcute, la cererea executantului, la valoarea lucririlor executate
conform contractului 9i cu respectarea termenului de la pct. 17.1. Lucrdrile executate trebuie sd fie
dovedite ca atare printr-o situatie de lucriri provizorii, intocmitd astfelincit si asigure o rapidi gi siguri
verificare a lor. Din situatiile de lucriri provizorii achizitorul va putea face scizdminte pentru servicii
ficute executantului gi convenite cu acesta. Alte sciziminte nu se pot face decAt in cazurile in care ele
sunt previzute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaliile de plati provizorii se confirmd in termen de 15 zile.
(3) Pletile pa(iale se efectueazd, de reguli, la intervale lunare, dar nu influenteazi responsabilitatea 9i
garanlia de buni executie a executantului; ele nu se consideri, de cdtre achizitor, ca receptie a
lucririlor executate.
(4) Plata lucrdrilor se va face pe baza situaliilor de lucriri reale executate.
17.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea gi acceptarea situatiei de plati definitive de
citre beneficiar. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi plititi imediat.
17,5. Contractul nu va fi considerat terminat pdnd cdnd procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirmd ci lucrdrile au fost executate conform contractului.
Receplia finali va fi efectuati conform prevederilor legale, dupi expirarea perioadei de garanlie
acordatd lucrdrilor. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucririle executate, nu va fi
conditionatd de eliberarea certificatului de recep[ie finali.

1 8. Ajustarea pretului contractului
18.1. Pentru lucrdrile executate, pldtile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiari, anexi la prezentul contract.
18.2. In mod exceplional, prelul contractului se poate actualiza/modifica printr-un act adifional, cu cel
mult 20% din valoarea initiald, printr-un act adilional, in urma justificdrilor emise 9i fundamentate in scris
de cdtre executant .

19. Asiguriri
19.1. (1) Executantul are obligalia de a incheia, inainte de inceperea lucririlor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apirea privind lucrdrile executate, utilajele, instalaliile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu 9i reprezentantii imputerniciti si verifice, si
testeze sau sd recep[ioneze lucrdrile, precum 9i daunele sau prejudiciile aduse citre te(e persoane
fizice sau juridice.



(2) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare, Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatd de cdtre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte".
(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cite ori i se va cere, polita sau polilele de
asigurare gi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate),
(4) Executantul are obligalia de a se asigura ci subantreprenorii au incheiat asiguriri pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor si prezinte achizitorului, la cerere, polilele
de asigurare 9i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
19.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensalii pldtibile prin lege,
in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezult6nd din vina achizitorului, a agenlilor sau a
angajalilor acestuia.

20. Amendamente
20.1. Pertile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanle care lezeazd
interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevdzute la data incheierii contractului.
20.2. Pe$tle contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act adifional,
adaptarea acelor clauze afectate de modificiri ale legii.

21. Subcontractanti
2l.l.Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractan[ii desemnali, in aceleagi condilii
in care el a semnat contractul cu achizitorul.
21.2. (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractantii desem na[i.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, cAt gi contractele incheiate cu
acegtia se constituie in anexe la contract.
21.3. (1) Executantul este pe deplin rdspunzdtor fati de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul,
(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzdtor fati de executant de modul in care igi indeplinegte
partea sa din contract.
21.4 Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu gi-a indeplinit partea sa
din contract sau gi-a Tndeplinit-o necorespunzdtor. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul
contractului gi nu se va efectua decAt dupi notificarea achizitorului gi primirea aprobirii din partea
acestuia.
21.5 Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractanlii nominalizati in cazul in care inlocuirea
acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexi la prezentul contract.
21.6 Executantul va rispunde pentru actele gi faptele subcontractantilor sii gi ale expe(ilor, agen[ilor,
salarialilor acestora, ca 9i cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de citre achizitor a
subcontractdrii oricdrei pa(i a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile
sale din prezentul contract.
21.7 Subcontractorii igi vor exprima la momentul incheierii contractului de achizitie publicS, sau la
momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publicd, dupd caz, optiunea de a fi pldtili
direct de citre autoritatea contractanti. Autoritatea contractanti efectueazd pld[ile directe cdtre
subcontractanlii agreali doar atunci cAnd presta[ia acestora este confirmati prin documente agreate de
toate cele 3 p5(i, respectiv achizitor, executant 9i subcontractant sau de achizitor gi subcontractant
atunci cind, in mod nejustificat, contractantul blocheazd confirmarea executirii obligaliilor asumate de
subcontractant.

22. Cesiunea
221. Este permisi doar cesiunea creantelor niscute din acest contract, obligaliile niscute rdmAnAnd in
sarcina pi(ilor contractante, astfel cum au fost stipulate gi asumate inilial.

23. incetarea gi rezilierea contractului
23.1. Prezentul contract va inceta de drept:

.la data previzutd in contract;



.la data interventiei unui act de autoritate;

.la aparitia unor circumstanle care nu au putut fi prevdzute la data incheierii acestuia gi care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asemenea mdsuri incAt indeplinirea
contractului ar fi contrard achizitorului gi interesului public; acest fapt va fi notificat
executantului in termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstanle sau
de la momentul in care achizitorul a avut cunogtinti despre aparitia unor astfel de
circumstante.

23.2. Suplimentar fala de cauzele de incetare, achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de
jure) dupi acordarea unui preaviz de 10 zile executantului, firi necesitatea unei alte formalitS[i gi firi
intervenlia vreunei autoritdli sau instante de judecati, in oricare dintre situatiile urmitoare, dar
nelimit6ndu-se la acestea:
a) executantul nu executi contractulin conformitate cu obligatiile asumate;
b) executantul refuzi sau omite si aduci la indeplinire dispozitiile emise de citre achizitor sau de cdtre
reprezentantul sdu autorizat;
c) executantul cesioneazd contractul sau subcontracteazdfdrd a avea acordul scris al achizitorului;
d) executantul face obiectul unei proceduri de insolventi, dizolvare, administrare judiciari sau sub
controlul altei autorititi, a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, gi-a suspendat
activitatea, sau se afld intr-o situatie asemdnitoare rezultAnd dintr-o proceduri similari reglementatd
de legislatia sau reglementirile la nivel national;
e) executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legdturi cu exercitarea profesiei printr-o
hotdrAre judecitoreascd definitivi ;

f) executantul se afld in culpd profesionali gravd ce poate fi dovediti prin orice mijloc de probi pe care
achizitorul il poate justifica;
g) impotriva executantului a fost pronunlati o hotirAre avAnd autoritate de lucru judecat cu privire la
fraudi, coruptie, implicarea intr-o organiza[ie criminali sau orice alti activitate ilegali;
h) are loc orice modificare organizalionali care implici o schimbare cu privire la personalitatea juridici,
natura sau controlul executantului, cu exceptia situatiei in care asemenea modificdri sunt inregistrate
intr-un act adilional la prezentul contract;
i) aparitia oricirei alte incapacitSfi legale care sd impiedice executarea contractului.
23.3. Daci achizitorul reziliazd contractul, va fi indreptitit si recupereze de la executantfiri a renunta
la celelalte remedii la care este indreptdtit in baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit pAni la
un nivelegal cu valoarea contractului.
23.4. ln cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor gi lucririlor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi si le
pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum 9i daunele pe care trebuie si le suporte
executantul din vina ciruia s-a reziliat contractul.

24. Forla majori
24.1. Fofia majori este constatatd de o autoritate competentd.
24.2. Fofia majori exonereazi p5(ile contractante de indeplinirea obligaliilor asumate prin prezentul
contract, pe toati perioada in care aceasta actioneazd.
24.3. indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a fo(ei majore, dar fari a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pd(ilor pAnd la aparilia acesteia.
24.4. Parhea contractantd care invocd fo(a majori are obliga{ia de a notifica celeilalte p5(i, imediat gi in
mod complet, producerea acesteia 9i si ia orice misuri care ii stau la dispozilie in vederea limitdrii
consecintelor.
24.5. Parlea contractanti care invoci fo(a majori are obligatia de a notifica celeilalte pi(i incetarea
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
24.6. Dacd fo(a majori actioneazi sau se estimeazl cd va acliona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pd(i incetarea de drept a prezentului contract, fdrd ca
vreuna din pi(i sd poati pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor



25.1. Achizitorul 9i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
tratative directe, orice neinlelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legituri cu
indeplinirea contractului.
25.2. Dacd, dupi 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul gi executantul nu reugesc si
rezolve in mod amiabil o divergentd contractuali, fiecare poate solicita ca disputa sd se solutioneze de
citre instantele judecdtoregti din RomAnia.

26. Limba care guverneazi contractul
26.1. Limba care guverneazd contractul este limba romAnd.

27. Gomuniciri
27.1. (1) Orice comunicare intre pirti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie si fie
transmisi in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atAt in momentultransmiterii cAt gi in momentul primirii.
27.2. Comunicirile intre p5(i se pot face gi prin telefon, fax sau e-mail cu condilia confirmdrii in scris a
primirii comunicdrii.

28. Legea aplicabili contractului
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Rominia.

Prezentul contract, impreuni cu toate anexele, care fac parte integrantd din cuprinsul sdu, reprezintd
voinla pd(ilor semnatare gi inldturd orice alti intelegere verbald dintre acestea, anterioari sau
ulterioari incheierii lui, fiind singurul instrument juridic probant al relatiei contractuale dintre acestea,
pentru solutionarea eventualelor litigii pe cale amiabili sau, in caz de neintelegere, prin actiune in
justilie adresatd instanlei competente material 9i teritorial.

Prezentul contract, av6nd in compunere _ pagini, s-a incheiat astizi, dati care
constituie 9i ordin de incepere a lucrdrilor, intr-un numir de 4 (patru) exemplare, toate cu aceeagi fo(6
juridici, din care exemplarele 2, 3 gi 4 pentru Achizitor, iar exemplarul nr. 1 pentru Executant.

Achizitor Executant



TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE

IN CADRUL INSTITUTIEI SAU SUNT IMPLICATIlN PROCESUL DE EVALUARE A
OFERTELOR

Nr. crt. Numele si Prenumele Functia
CNP

1. Mihaela Oana Oganu Director executiv

2. Mircea Mog
Director executiv
adjunct

3. Mihaela Sfatcdu $ef serviciu

4. Alida Bozintan $ef serviciu

5. Muresan Petru Consilier superior

6. Mihu Victor Consilier superior

7. Claudiu Buciuman lnspector superior


