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Proiectul “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”/ R02013_C2.2_10

1. INFORMAȚII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: Asociația FILANTROPIA - SEVERIN
Adresa: Str. I.G. Bibicescu nr. 6, cod poștal 220103, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Județul:
Mehedinți, Țara: România.
Telefon: 0252 333049

Persoana de contact:
Boieru Lucian Cosmin
E-mail: ferestredeschise@filantropia.ro

Fax: 0252 333039

Adresa de internet:

www.filantropiaseverin.ro

Titlul proiectului

FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE

Contract de finanțare

RO2013_C2.2_10

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului

Promotor de proiect

1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data și ora): 10.07.2014 ora 14:00.
Data limită până la care se pot solicita clarificări cu privire la documentația pentru ofertanți:
08.07.2014, ora 16:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele: Asociația FILANTROPIA - SEVERIN, Str. I.G. Bibicescu
nr. 6, cod poștal 220103, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Județul: Mehedinti, Țara: România.
Ofertele primite după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentația de atribuire
sau la o alta adresă decât cea indicată mai sus nu vor fi evaluate de achizitor, acestea fiind păstrate
la sediul achizitorului, nedeschise.
c) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: achiziție competitivă
simplificată, în conformitate cu Procedura pentru achizițiile efectuate de către Promotorii de
proiecte și partenerii acestora în cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă din Fondul ONG,
Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014, aprobată de Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile în calitate de operator al acestui progam, și cu Procedura simplificată
aplicată de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul
“Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și
norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul
MFE nr. 1120/2013.
1.3. Informații privind Proiectul “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE” și
contextul în care loc achiziția de lucrări de reabilitare
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Proeictul “Ferestre deschise spre comunitate” este implementat de Asociația FILANTROPIA –
SEVERIN în parteneriat cu Asociația Nevăzătorilor din România, fiind finanțat în cadrul
Programului Fondul ONG în România, Componenta 2 – Justiție socială, Subcomponenta 2.2 –
Combaterea inegalităților sociale, sărăciei și excluziunii, de către Fundația pentru Dezvoltarea
Societății Civile, în calitate de operator al acestui program.
Obiectivele Proiectului sunt următoarele:
1. creșterea accesibilizării mediului informațional pentru persoanele cu handicap vizual din județul
Mehedinți prin crearea unei biblioteci asistive și a unui site specializat;
2. înființarea și funcționarea unei unități protejate în Drobeta Turnu Severin destinată să producă
ambalaje și lumânări ornamentale;
3. creșterea conștientizării publicului larg și a 100 de reprezentanți ai autorităților, instituțiilor
publice și societății civile cu privire la necesitatea implicării în viața comunității a persoanelor cu
handicap vizual;
4. creșterea gradului de informare a 500 de persoane cu handicap vizual în ceea ce privește
participarea activă la viața socială, economică și culturală.
În cadrul Proiectului va fi reabilitat un imobil în care va fi amenajată unitatea protejată și biblioteca
asistivă. Imobilul este situat în Str. Mihai Eminescu nr. 1, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, și
are o suprafață construită de 113,45 mp, fiind identificat în Planul de amplasare și delimitare a
imobilului prin codul C4.
Prezenta procedura de achiziție este organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări de
reabilitare.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achizitie
Titlul: Lucrări de reabilitare a imobilului (C4) situat în Str. Mihai Eminescu nr. 1, Drobeta Turnu Severin,
jud. Mehedinți.
2.1.2. Descrierea lucrările ce vor fi achiziționate
Se vor achizitiona lucrări de reabilitare care constau în lucrări de construcții, instalații electrice și instalații
sanitare, în conformitate cu specificațiile tehnice cuprinse în Caietul de sarcini.
Ofertele trebuie să cuprindă toate cantitățile de lucrări prevăzute în Caietul de sarcini. Vor fi respinse ca
neconforme ofertele care nu respectă specificațiile tehnice cuprinse în Caietul de sarcini.
Nu vor fi acceptate ofertele alternative.
2.1.3. Cod CPV (rev. 2): 45453100-8 Lucrari de renovare.
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2.1.4. Valoarea estimată a achiziției: 44.595,26 lei, fără TVA, reprezentând 10.165,32 euro (la cursul
valutar stabilit de Banca Națională a României pentru data de 27.06.2014: 1 euro = 4,3870 lei). Ofertele
care depășesc valoarea estimată vor fi respinse ca inadmisibile.
2.1.5. Tipul contractului și locul de execuție a lucrărilor
a) Lucrări

Executare

Proiectare si executare
□
Executarea, prin orice
□
mijloace, a unei lucrari,
conform cerintelor
specificate de achizitor
Principala locație a lucrării:
Str. Mihai Eminescu nr. 1,
Drobeta Turnu Severin, jud.
Mehedinți

b) Produse
Cumpărare
Leasing
Închiriere
Închiriere cu opțiune de
cumpărare
O combinație între acstea
Principalul loc de livrare:

□
□
□
□

c) Servicii
Categoria serviciului:
Anexa 2A
Anexa 2B

□
□

□
Principalul loc de prestare:

2.1.6. Durata contractului de achiziție
Durata în zile: 20 de zile calendaristice (termen de finalizare a lucrărilor), la care se adaugă peroada de
garanție.

3. INFORMAȚII DETALIATE ȘI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT
PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE


PRETUL CEL MAI SCAZUT

Compararea prețurilor se va face în raport de prețul fără TVA ofertat.
În cazul în care vor fi depuse două sau mai multe oferte având aceleași prețuri, iar aceste prețuri sunt cele
mai scăzute în raport de celelalte oferte prezentate, achizitorul va solicita, în vedere departajării acestor
oferte, o nouă propunere financiară în plic închis din partea fiecărui ofertant aflat în această situație.
Contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă ofertă financiară are prețul cel mai scăzut. Dacă situația
de egalitate persistă, se va proceda la solicitarea unei alte propruneri financiare în plic închis și la
compararea acestor noi oferte în vedere desemnării ofertantului căștigător.
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

□

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a ofertei

Limba română

4.2. Moneda în care este exprimat

Lei românești (RON)

prețul contractului
4.3. Perioada minimă de

Până la data de 31.07.2014.

valabilitate a ofertei

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org şi www.fondong.fdsc.ro

4

Proiectul “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”/ R02013_C2.2_10

4.4. Cerinte de calificare (1) /

a.1. Ofertanții nu trebuie sa se afle în niciuna din situațiile care

informații și documente necesare

determină imposibilitatea de participare la procedura de atribuire

pentru a face dovada îndeplinirii

sau excluderea din procedura de atribuire, potrivit legislației în

cerințelor de calificare (2)

vigoare
a.2. Ofertanții vor prezenta Formularul nr. 2 (în original).

Toate documentele

In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are

solicitate sunt obligatoriu de

obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței de calificare prin

prezentat, conform cerințelor de

prezentarea documentului menționat.

mai jos și formularelor anexate.

Eventualilor subcontractanți nu li se solicita indeplinirea acestei

Documentele vor fi prezentate în

cerinte.

forma indicată (original sau copie

b.1. Ofertanții nu trebuie să se afle în vreuna din situațiile definite

lizibilă cu mențiunea ”conform

de lege ca fiind conflict de interese.

cu originalul” stampilată și

b.2. Ofertanții vor prezenta Formularul nr. 3 (în original).

semnată de împuternicitului
ofertantului). Achizitorul își

Conflict de interese

rezerva dreptul de a solicita

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 66/2011 privind prevenirea,

prezentarea documentelor

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și

originale pentru a verifica

utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale

conformitatea documentelor

aferente acestora, este interzisă existența unei situații de conflict de

depuse în copie certificată, cu

interese.

documentele originale. Toate

Potrivit art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011, achizitorul are obligația de a

documentele solicitate trebuie să

lua toate măsurile pentru a evita situațiile de natură să determine

se afle în perioada de valabilitate,

apariția unui conflict de interese. Conflictul de interese reprezintă

astfel cum este prevazută de

situația în care există legături între structurile beneficiarului

reglementările care guvernează

(achizitorului: Asociația FILANTROPIA – SEVERIN) și ofertanți,

fiecare document în parte, și

între membrii comisiei de evaluare și ofertanti sau situația în care

trebuie să facă dovada cerințelor

ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două

minime obligatorii solicitate.

firme participante pentru acelasi tip de achiziție.

Existența unor incertitudini în

La depunerea ofertei, ofertantul este obligat să depună o declarație

legătură cu situația unui operator

conform careia nu se află in conflict de interese, așa cum acesta este

economic îndreptățește

definit la art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 (conform Formular nr. 3).

achizitorul să solicite informații

Daca o situație de conflict de interese apare pe perioada derulării

organismelor competente.

procedurii de achiziție sau executării contractului, ofertantul are

Documentele redactate într-o alta

obligația să notifice în scris, de îndată, achizitorul și să ia măsuri

limbă decât cea română vor fi

pentru înlăturarea situației respective.
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prezentate însoțite de traducerea

Conflictul de interese poate interveni în special ca rezultat al

autorizată în limba română.

interesului economic, afinităţilor politice sau de naţionalitate,

În cazul în care în țara de origine

legăturilor familiale sau afective sau a oricăror alte legături

sau în țara în care este stabilit

relevante sau interese împărtăşite.

operatorul economic, nu se emit
documentele de tipul celor
prevazute în Documentația de
atribuire sau acestea nu vizează
toate situațiile, atunci se va accepta
fie o declarație pe proprie
răspundere, fie o declarație
autentică dată în fața unui notar,
unei autorități administrative sau
judicare ori a unei asociații
profesionale care are competențe în
acest sens.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul
achizitorului:
- Achim George Daniel – Președinte al Consiliului director,
manager proiect;
- George Smeu – Director executiv;
- Boieru Lucian Cosmin – responsabil achiziții;
- Bîrlan Constantin – asistent manager;
- Văduva Gabriela Mihaela – responsabil financiar;
- Ionescu Mihai – responsabil monitorizare lucrări.
c.1. Ofertanții trebuie să aibă în domeniul de activitate lucrările care
fac obiectul procedurii de atribuire.
c.2. – Ofertanții vor prezenta certificatul constatator emis de Oficiul
Național al Registrului Comertului (în original sau copie lizibilă cu
mențiunea ”conform cu originalul” ştampilată și semnată de
împuternicitului ofertantului). Informațiile minimale ce trebuie
cuprinse în certificatul constatator sunt: datele de identificare legale
(denumire, sediu, cod unic de înregistrare); obiectul principal și cele
secundare de activitate; reprezentanții legali; existența de mențiuni
referitoare la declanșarea procedurii de reorganizare judiciară sau
faliment.
d.1. Ofertanții trebuie să prezinte datele de identificare, conform
cerințelor achizitorului.
d.2. Ofertanții vor prezenta Formularul nr. 4 (în original).

4.5. Informații privind

Dacă oferta va fi depusă de o asociere de operatori economici sau

subcontractanții și asociații

dacă ofertantul intenționează să subcontracteze o parte a
contractului de achiziție, ofertantul va prezenta, după caz, și
documentele următoare:
- Declarație privind subcontractanții (Formular nr. 5 - în original).
În cazul în care ofertantul nu are subcontractanți, se va completa și
prezenta

declarația

menționată

specificându-se:
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SUBCONTRACTANȚI”.
- Acord de asociere (Formular nr. 6 - în original).
Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau
într-un grup de operatori la procedura de atribuire. Mai mulți
operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune
oferta comună, fara a exista obligația legalizării acordului de
asociere.
În cazul în care oferta este depusă în asociere, fiecare asociat va
prezenta documentele de calificare solicitate.
Oferta va fi transmisă de liderul asocierii. Oferta va include și
Acordul de asociere, nelegalizat. În cazul ofertei comune
câștigătoare, grupul de operatori economici va prezenta, înainte de
încheierea contractului, dovada legalizării asocierii.
4.6. Alte informații privind oferta

Un operator economic nu poate prezenta decât o singură oferta în
cazul prezentei proceduri de atribuire, fie în nume propriu, fie în
cadrul unei asocieri.

4.7. Modul de prezentare a ofertei

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu
prevederile din Documentația de atribuire. Oferta are caracter
obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de
valabilitate.
Ofertantii au obligația de a numerota, semna și stampila fiecare
pagina a ofertei. Se recomandă prezentarea unui opis al
documentelor din ofertă.
Toate documentele prezentate în cadrul ofertei vor fi scrise cu
cerneală neradiabilă și vor fi stampilate și semnate de persoana
autorizată. În cazul în care persoana care semnează documentele
ofertei este alta decât reprezentantul legal al ofertantului, se va
prezenta împuternicire de semnătura din partea reprezentantului
legal.
În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale
abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie
semnate și parafate conform prevederilor legale.
Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte
sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana autorizată să
semneze oferta.
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Ofertantul va prezenta un exemplar al ofertei (documentele de
calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară) în original.
Documentele de calificare se introduc într-un plic distinct și se
sigilează, marcând corespunzator plicul cu:
- Denumirea și adresa ofertantului;
- Titlul contractului pentru care se depune oferta;
- Mențiunea “DOCUMENTE DE CALIFICARE”.
Propunerea tehnică se introduce într-un plic distinct și se
sigilează, marcând corespunzator plicul cu:
- Denumirea și adresa ofertantului;
- Titlul contractului pentru care se depune oferta;
- Mențiunea “PROPUNERE TEHNICĂ”.
Propunerea financiară se introduce într-un plic distinct și se
sigilează, marcând corespunzator plicul cu:
- Denumirea și adresa ofertantului;
- Titlul contractului pentru care se depune oferta;
- Mențiunea “PROPUNERE FINANCIARĂ”.
Plicurile care conțin documentele de calificare, propunerea tehnică
si propunerea financiară se vor introduce într-un plic (colet)
exterior, sigilat. Plicul exterior va cuprinde in mod obligatoriu
urmatoarele informatii:

- Denumirea și adresa completă a ofertantului;
- Adresa achizitorului;
- Titlul contractului pentru care se depune oferta;
- Mentiunea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE
10.07.2014 ORA 14:10”
OFERTA (coletul conținând documentele de calificare,
propunerea tehnică și propunerea financiară) NU SE DEPUNE
PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. Oferta se depune pe suport
fizic (hârtie) la sediul achizitorului. Depunerea se poate face prin
poștă (ori serviciu de curierat) sau direct de către reprezentantul
ofertantului la sediul achizitorului.
În cazul transmiterii ofertelor prin poștă ori curierat, ofertantul se va
asigura ca oferta sa a ajuns la achizitor înainte de termenul limită de
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depunere a ofertelor.
Nu vor fi admise plicuri/pachete/colete deteriorate sau desfăcute.
Oferta va fi însoțită de următoarele documente :
1) Scrisoarea de înaintare (Formular nr. 1 - în original);
2) Împuternicire de participare la sedința de deschidere a ofertelor,
împreuna cu o copie dupa actul de identitate al persoanei care
reprezintă ofertantul în cadrul ședinței de deschidere.
Documentele care însoțesc oferta, respectiv scrisoarea de înaintare
și împuternicirea de participare la ședința de deschidere nu se
numerotează și se prezintă separat de oferta.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 10.07.2014 ora
14:00.
Locul depunerii ofertelor: Asociația FILANTROPIA - SEVERIN,
Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.
Ofertantul va lua toate măsurile astfel încât oferta să fie primită și
înregistrată de către achizitor până la data și ora limită de depunere
a ofertelor.
Data si ora deschiderii ofertelor: 10.07.2014 ora 14:10.
Locul

deschiderii

ofertelor:

Asociația

FILANTROPIA

-

SEVERIN, Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, județul
Mehedinți, cod poștal 220103.
Condiții pentru participarea reprezentanților ofertanților la
ședința de deschidere: reprezentanții împuterniciți ai ofertanților
care doresc să participe la ședinta de deschidere, se vor prezenta la
sediul achizitorului, cu o împuternicire de participare și actul de
identitate, înainte de ora de deschidere specificată în docuemntația
de atribuire.
MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:
Propunerea tehnică trebuie elaborată astfel încât să permită
identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice
indicate de achizitor.
Propunerea tehnică va cuprinde:
a. Angajament privind respectarea Caietului de sarcini şi a
reglementărilor

aplicabile

contractului

de

lucrări

(conform

Formular nr. 7 – în original);

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org şi www.fondong.fdsc.ro

9

Proiectul “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”/ R02013_C2.2_10

b. Grafic fizic și valoric de execuție (Formular nr. 8 – în original);
c. Centralizatorul financiar obiectelor (Formular nr. 9 – în original);
d. Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări (Formular nr.
10 – în original);
e. Lista cuprinzând cantităţile de lucrări (Formular nr. 11 – în
original);
f. Lista cuprinzând consumul de resurse materiale (Formular nr. 12
– în original);
g. Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru (Formular nr. 13
– în original);
h. Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor
de construcții (Formular nr. 14 - în original);
i. Lista cuprinzând consumurile cu transporturile (Formular nr. 15 –
în original).
MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE:
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât să furnizeze
toate informațiile solicitate pentru executarea lucrărilor ce fac
obiectul prezentei proceduri de atribuire. La întocmirea ofertei
financiare se va ține cont de includerea oricăror costuri și cheltuieli
ocazionate de derularea contractului de achiziție.
Propunerea financiara va contine:
a. Formular de ofertă (Formular nr. 16 - în original).
b. Anexă la formularul de ofertă (Formular nr. 17 – în original);
c. Propunerea de contract de lucrări, însușită de ofertant prin
ștampilă și semnătură (Formular nr. 18 - în original).
Pretul se exprimă în lei românești (RON).
4.8. Posibilitatea retragerii sau

Ofertanții își pot retrage sau modifica ofertele printr-o notificare

modificării ofertei

scrisă adresată achizitorului, înainte de termenul limită de depunere
a ofertelor. Orice astfel de notificare de modificare sau retragere
trebuie să fie elaborată și depusă în conformitate cu cerințele din
prezenta documentație. În plus, pe plicul exterior trebuie să se
înscrie în mod clar „Modificare” sau „Retragere” , după caz.
Dupa termenul limită de depunere a ofertelor nu se poate modifica
sau retrage nicio ofertă depusă, sub sancțiunea excluderii de la
procedura de atribuire a contractului de achiziție.
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4.9. Modalități de contestare a

Eventualele contestații se vor depune în scris, la sediul

deciziei achizitorului de atribuire

achizitorului: Asociația FILANTROPIA - SEVERIN, Str. I.G.

a contractului de achiziție

Bibicescu nr. 6, cod poștal 220103, Drobeta Turnu Severin, jud.
Mehedinți; fax: 0252 333039.
Termenul de depunere a contestațiilor: 3 zile de la comunicarea
rezultatului evaluării ofertelor. Soluționarea contestatiei se va face
de către o comisie desemnată de achizitor, comisie din care nu vor
face parte membrii comisiei de evaluare a ofertelor, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare. Achizitorul va putea admite
contestația sau o va putea respinge ca nefondată, tardivă ori
prematură.
Solutia pronunțată poate fi atacată potrivit dreptului comun.

4.10. Clauzele contractuale

Clauzele contractuale obligatorii sunt prevăzute în Formularul nr.

obligatorii, inclusiv condițiile de

18.

actualizare / modificare a prețului

Pretul contractului este ferm, nu se actualizează.

contractului de achiziție
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5. CAIET DE SARCINI (SPECIFICAȚIILE TEHNICE)
Specificațiile tehnice fac parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul
cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică, respectiv cea
financiară.
Specificațiile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale, acolo unde nu se precizează altfel. Orice
ofertă prezentată care se abate de la aceste prevederi va fi luată în considerare numai în măsura în
care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale
stabilite de achizitor. Ofertarea de lucrări cu caracteristici inferioare celor solicitate de achizitor
atrage respingerea ofertei ca neconformă.
Lucrările a căror atribuire se urmărește prin prezenta procedură de achiziți au ca scop reabilitarea
unui imobil destinat funcționării unității protejate și biliotecii asistive destintate persoanelor cu
handicap vizual. Imobilul este situat în Str. Mihai Eminescu nr. 1, Drobeta Turnu Severin, jud.
Mehedinți, și are o suprafață construită de 113,45 mp, fiind identificat în Planul de amplasare și
delimitare a imobilului prin codul C4.

Listele de cantități de lucrări pe baza cărora se va elabora oferta sunt următoarele:
Lucrări de construcții
Nr.crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Simbol articol
CD09A1
2701945
IZF12B1
IZF12A1
CG01A1

Denumire articol
Pereți despărțitori din rigips
Procurare plăci din rigips
(ASIM) Placare termo cu polistiren la pereti interior
Izolații termice exterioare la pereți cu polistiren de 10 cm
Strat suport pentru pardoseli din mortar de ciment M

U.M.
mp
mp
mp
mp
mp
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6.

CF11F1

7.

CK11A1

8.

CG11A1

9.

CI05A1

10.
11.

2405979
CN02C1

12.
13.
14.

IZF02A1
6101456
IZF03D1

15.

CA01D1

16.

2100919

100T; driscuit fin 3cm gros + 2 cm
(ASIM) Executare masă de spaclu din adeziv polistiren
compus din: 1 strat de lipire placi polistiren
Tâmplărie PVC cu 3 camere și geam termopan – ferestre
și usi
Pardoseli din plăci de gresie antiderapantă exterioară,
inclusiv adezivul
Placaj cu plăci de faianță la interior 20x20 – 20x40 mm cu
mortar adeziv pentru faianță pe suprafete
Plăci Cesarom glazur. simp. negru 20x20x5 C.1 S7813
Vopsitorii interioare cu vopsea Deko vopsea lavabilă
pentru interior și exterior, aplicate manual - un strat
Strat difuzie vapori acoperiș, terase cu IBP 1200 – asimilat
Amorsă bituminoasă Matizol
Barieră contra vaporilor cu emulsii bituminoase în trei
straturi
Turnare beton simplu in straturi de 3-20 cm grosime
pentru egalizări. Pante, șape
Procurare beton ciment B50

mp

273,000

mp

13,000

mp

87,000

mp

30,000

mp
mp

31,200
273,000

mp
kg
mp

99,000
49,500
99,000

mc

18,000

mc

18,144

U.M.
m
m
m
m
m
m
m
m
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

Cantitate
300,000
309,000
50,000
51,000
250,000
257,500
50,000
51,500
1,000
1,000
3,000
15,000
15,150
20,000
25,000
14,000

buc
buc

14,420
1,000

buc
buc
buc

1,050
3,000
200,000

buc

200,000

Instalații electrice
Nr.crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Simbol articol
EC03G1
4802585
EC05A1
4811275
EC03G1
4802602
EC03G1
4802602
EF01A1
7349003
RPEXG05B
ED03A1
5520366
EA17A1
EA17A1
EE12G1

17.
18.

5102566
EE14A1

19.
20.
21.

5101213
ED11A1
ATB01A

22.

CK26C1

Denumire articol
Cablu energie CYYF 3x1.5
Proc. cablu energie CYABY 0,6/ 1 KV 3x1,5 U S 8778
Cablu cupru CYY 5x6
Proc. cablu CSYABY masiv 5x6 S 8779
Cablu energie CYYF 2x1.5
Proc. cablu energie CYABY 0,6 / 1KV 3x2,5 US 8778
Cablu energie CYYF 3x1.5
Proc. cablu energie CYABY 0,6 / 1KV 3x6 US 8778
Tablou electric pentru 24 siguranțe
Proc. tablou distributie tip închis C2S STAS 5358-56
Montare siguranță automată tetrapolara 16 A
Comutator pachet bipolar
Proc. comutator cumpana St. Simbol 0176 10 A, 250 V
Doze de ramificație
Doze de aparat
Corp de iluminat pentru lămpi fluorescente tubulare etanș
montat pe dibluri de material plastic
Proc. corp iluminat fl. FIA – 01 165 220V 1 x 65 W CS
Lampă (bec sau tub) montată în interiorul construcțiilor
sau pe elementele exterioare ale acestora
Proc. lampă inc. spir. duble soclu norm. AM 120V 40W CS
Procurare și montare lămpi de iluminat siguranță
Presetupa pentru fixarea cablurilor la intrarea în cutii cu
cleme de sir, dulapuri, panouri electrice
Montare dibluri și holșuruburi

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org şi www.fondong.fdsc.ro

13

Proiectul “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”/ R02013_C2.2_10

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ED08A1
ED03A1
5520366
ED01A1
5519173
ED08S1
5536080

30.
31.
32.

IA22A1
ATA07B
YC01RON

Procurat și montat prize date cat. 6
Comutator 10A/220V mont. îngropat
Proc. comutator cumpănă st. simbol 0176 10A; 250V
Întrerupator 10A/220V, mont. îngropat
Proc. întrerupator pachet bipolar simbol 0520 25A rotativ
Priză trifazică 16A
Proc. priză monobloc sub tencuială simbol 0706A 250V,
10A
Boiler electric
Procurare și montare aparat aer condiționat
Material mărunt

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

15,000
6,000
6,060
5,000
5,050
2,000
2,000

buc
buc
lei

1,000
3,000
240,000

U.M.
m

Cantitate
21,000

m

9,000

buc
buc

2,000
4,000

buc

4,000

buc
buc
buc

18,000
6,000
6,000

buc

6,000

buc

6,000

buc

16,000

buc
buc
buc

20,000
110,000
110,000

buc

110,000

buc

110,000

buc
buc
buc
buc
buc

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

buc

2,000

Instalații sanitare
Nr.crt.

1.

Simbol articol
FE03C1

2.

FE03B2

3.
4.

RPSA11A1
ID04A1

5.

4202474

6.
7.
8.

IC34D1
ACA17A1
6711613

9.

6705808

10.

6711558

11.

ACA10B1

12.
13.
14.

FE22C1
ACA17A1
6711613

15.

6705808

16.

6711558

17.
18.
19.
20.
21.

SC13A1
RPSC30A1
SC09A1
RPSD14A1
SB44D1

22.

RPSC57B1

Denumire articol
Țeavă din cupru cu diametrul exterior si grosimea
peretelui 14x1 mm
Țeavă din cupru cu diametrul exterior si grosimea
peretelui 12.7x1 mm
Procurat și montat fitinguri cu 18 mm (cot, teu mufa etc.)
Robinet de trecere sau reținere cu mufe pentru instalații de
încălzire centrală cu diametru corespunzător
Proc. robinet trecere fonta 1/2” A Vent+Mufa PN10
S6480
Niplu filet-țeavă PP-R, D=1/2” – 16mm
Reducție din PVC-KG D=200-160 mm
Proc. curbă pentru bandajare la 11 grd. G R. CH. STD 200
NII7092
Proc. teu capete prel. Pt bandajare G R.CH. STD 200 200
N7092
Proc. red. cap prel. pentru bandajare G R.CH. STD 300200 N7092
Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri armate cu
fibre de sticlă, cu mufă și cep tip P ET
Niplu dublu cu piuliță al. pentru țevi cupru, de 12.5 mm
Cot la 45 grd. din PVC – KG D=200 mm
Proc. curbă pentru bandajare la 11 grd. G R. CH. STD 200
NII7092
Proc. teu capete prel. pentru bandajare G R.CH. STD 200
200 N7092
Proc. red. cap prel. pt bandajare G R.CH. STD 300-200
N7092
Vas pentru closet din porțelan sanitar
Montare vas WC cu rezervor
Montare chiuvetă din porțelan
Revizuire baterie lavoar
Sifon de pardoseală din polipropilenă de scurgere (cu 4
intrări și o ieșire și sistem antispumă)
Oglindă sanitară de semicristal – procurare și montare
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23.
24.
25.
26.
27.
28.

SC02A1
SC03A1
ACA10A1
ACA17A1
ACA17A1
ACA10A1

29.

RPSB24B1

30.
31.
32.
33.

RPCS07A1
ACA10A1
ACA17A1
6711613

34.

6705808

35.

6711558

oglindă cu inclinație reglabila 650x650
Uscător de mâini electric
Suport pt. hârtie calitatea 1 (porthârtie)
Montare țeavă PVC U D=110
Ramificație simplă neegală D=200 / 110 mm
Cot 45 grd. PVC-KG D=110 mm
Montare țeavă PVC TIP 4 (G) în pământ în exteriorul
clădirii, având DN 50
Înlocuire cot PVC-U cu imb. prin lip. la 45 67 30’87 30’
cu D=50mm
Sigilare cu silicon la rosturi și îmbinări
Procurare si montare țeavă PVC U D=110
Ramificație din PVC – KG, la 45 grd., D=200 mm
Curbă pentru bandajare la 11 grd. R. CH. STD 200 200
N7092
Procurare teu capete prel. pentru bandajare G. R. CH.
STD 200 200 N7092
Procurare reducție capete prel. pentru bandajare G. R. CH.
STD 200 200 N7092

buc
buc
m
buc
buc
m

2,000
2,000
9,000
7,000
10,000
12,000

buc

44,000

m
m
buc
buc

15,000
12,000
2,000
2,000

buc

2,000

buc

18,000

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org şi www.fondong.fdsc.ro

15

Proiectul “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”/ R02013_C2.2_10

ANEXE
Formular nr. 1 – Scrisoare de inaintare

OPERATOR ECONOMIC
.......................... (denumirea)

Inregistrat la sediul achizitorului
nr. .............. data .....................ora ...............

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către
ASOCIAȚIA FILANTROPIA - SEVERIN
Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți
Ca urmare a invitației de participare nr. ............. din ......................., privind aplicarea
procedurii de achiziție competitivă simplificată pentru atribuirea contractului “Lucrări de
reabilitare a imobilului (C4) situat în Str. Mihai Eminescu nr. 1, Drobeta Turnu Severin, jud.
Mehedinţi”, noi .................................................. (denumirea ofertantului) vă transmitem plicul /
coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
a) oferta (cuprinzând documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea
financiară);
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării: ..................... .
Cu stimă,

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 2 – Declaraţie privind inexistenţa situaţiilor care determină imposibilitatea de
participare sau excluderea din procedura de atribuire

OPERATOR ECONOMIC
.......................... (denumirea)
DECLARAŢIE
privind inexistenţa situaţiilor care determină imposibiiltatea de participare sau excluderea
din procedura de atribuire
Subsemnatul, ...................................... (nume si prenume), reprezentant împuternicit al
......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că societatea pe care a o reprezint nu se află în vreo situaţie
care să determine imposibilitatea de participare la procedura de atribuire sau excluderea din
procedura de atribuire a contractului “Lucrări de reabilitare a imobilului (C4) situat în Str. Mihai
Eminescu nr. 1, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi”, astfel cum acestea sunt prevăzute de
legislaţia în vigoare.
De asemenea, declar că nu am fost condamnat prin hotărîre definitivă a unei instanţe
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă
şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil
de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării: ................................. .

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 3 – Declaraţie privind conflictul de interese

OPERATOR ECONOMIC
.......................... (denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
Subsemnatul, …................................. (numele şi prenumele) reprezentant împuternicit al
…................................................. (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant la
procedura de achizitie competitivă simplificată organizată de Asociaţia FILANTROPIA SEVERIN, în calitate de achizitor, având ca obiect “Lucrări de reabilitare a imobilului (C4) situat
în Str. Mihai Eminescu nr. 1, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi”, declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în nicio situaţie de conflict de interese, astfel
cum aceste situaţii sunt definite de art. 14 -16 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau
a fondurilor publice naționale aferente acestora, şi anume nu mă aflu în situaţia în care există
legături între structurile beneficiarului (achizitorului) și ofertant, între membrii comisiei de
evaluare și ofertant şi nu deţin, în calitate de ofertant câştigător, pachetul majoritar de acțiuni în
două firme participante pentru această achiziție.
De asemenea, ma oblig să notific în scris, de îndată, Asociației FILANTROPIA SEVERIN în cazul în care o situaţie de conflict de interese va apărea pe perioada derularii
procedurii de achiziţie şi să iau măsurile necesare pentru înlăturarea situaţiei respective.
Data completării: ................................. .

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 4 – Informaţii generale

OPERATOR ECONOMIC
.......................... (denumirea)
INFORMAŢII GENERALE
1. Denumirea: ___________________ .
2. Codul unic de identificare / Codul fiscal: _________________________ .
3. Sediul: ________________ .
4. Telefon: ____________ ; Fax: _____________; E-mail: ____________________ .
5. Cont bancar: ________________________ deschis la ________________________ .
6. Reprezentant legal: ________________________.
Data completării: ................................. .

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 5 – Declaraţie privind subcontractanţii
OPERATOR ECONOMIC
.......................... (denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII
Subsemnatul .......................................................................... (nume şi prenume),
reprezentant împuternicit al ........................................ (denumirea ofertantului), declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul
de mai jos sunt reale.
Nr.

Denumire

Datele de

Specializare

Partea din contract ce

crt.

/nume

recunoaştere ale

urmează a fi

subcontractant

subcontractanţilor

subcontractată

1
2
….

Data completării: ................................. .

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 6 – Acord de asociere

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie
1. Părţile acordului :
___________________________, reprezentată prin................................, în calitate de ..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
si
____________________________ reprezentată prin.............................., în calitate de ..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1. Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun urmatoarele activităţi:
a) participarea la procedura de achiziţie organizată de Asociaţia FILANTROPIA – SEVERIN
pentru atribuirea contractului “Lucrări de reabilitare a imobilului (C4) situat în Str. Mihai
Eminescu nr. 1, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi”
b) derularea în comun a contractului de achiziţie în cazul desemnării ofertei comune ca fiind
câştigătoare.
2.2. Alte activităţi ce se vor realiza în comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3. Contribuţia financiară/tehnică a fiecărei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de
asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1. Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării
procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org şi www.fondong.fdsc.ro

21

Proiectul “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”/ R02013_C2.2_10

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:
4.1. Se împuterniceşte S.C. ..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea
constituită prin prezentul acord.
4.2. Se împuterniceşte S.C. ..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru
semnarea contractului de achiziţie în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord,
(în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).
5. Încetarea acordului de asociere
5.1. Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a activităţilor prevăzute la art. 2;
c) alte cauze prevazute de lege.
6. Comunicări
6.1. Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă
la adresa/adresele:___________________ .
6.2. De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7. Litigii
7.1. Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi
soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:____________________________________________ .
Prezentul acord a fost încheiat într-un numar de ..... exemplare, câte unu pentru fiecare parte, astăzi
............................ (data semnării lui).
Liderul asociaţiei:
_________________________

ASOCIAT 1, ...................
ASOCIAT 2, ...................
N.B.: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de
cerinţele specifice ale obiectului contractului de achiziţie.
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Formular nr. 7 – Angajament privind respectarea Caietului de sarcini şi a reglementărilor
aplicabile contractului de lucrări

OPERATOR ECONOMIC
.......................... (denumirea)

ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CAIETULUI DE SARCINI ŞI A
REGLEMENTĂRILOR APLICABILE CONTRACTULUI DE LUCRĂRI
Subsemnatul, ................................. (nume Şi prenume), reprezentant împuternicit al
.......................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, că la
elaborarea ofertei am respectat inegral prevederile Caietului de sarcini elaborat de achizitor,
precum şi dispoziţiile reglementărilor aplicabile contractului de lucrări, inclusiv cele referitoare la
sănătatea şi securitatea ocupaţională, protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor.
De asemenea, în situaţia în care oferta noastră va fi desemnată ca fiind câştigătoare, ne
obligăm să respectăm aceste prevederi pe durata derulării contractului de lucrări.

Data completării: ................................. .

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 8 – Grafic fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor

GRAFIC FIZIC ŞI VALORIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII
Grupa de
Nr.crt.

Anul 1

obiecte/denumirea

Luna 1

obiectului
Săpt. 1
Fizic %

1.

Valoric

Săpt. 2
Fizic %

Valoric

Săpt.3
Fizic %

Valoric

Obiect 01
Categoria de lucrări:
__________________
Obiect 02
Categoria de lucrări:

2.

__________________
Obiect ....
Categoria de lucrări:
....

__________________

Notă: organizarea de şantier se va evidenţia separat.

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 9 – Centralizatorul financiar al obiectelor

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

Nr.crt.

Valoarea

Din

obiecte /

(exclusiv

care:

Contractantul /

Asociatul

Subcontractantul

denumirea

TVA)

C+M

liderul asociaţiei

.........

.......

obiectului

- lei -

- lei -

Total

C+M

Total

C+M

Total

C+M

- lei -

- lei -

- lei -

- lei -

- lei -

- lei -

4

5

6

7

8

9

0
1

Din care (după caz):

Grupa de

1

2

3

Investiţia
(lucrarea) de
bază
Obiect 01
........................

2

Organizare de
şantier

Total valoare (exclusiv
TVA)

Taxa pe valoarea
adăugată
TOTAL (inclusiv TVA)

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 10 – Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări
CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI

Nr.crt.

0

Categorii de lucrări

1

Din care (după caz):

Valoarea
(exclusiv

Contractantul /

Asociatul

Subcontractantul

TVA)

liderul asociaţiei

.........

.......

- lei -

- lei -

- lei -

- lei -

2

4

5

6

1
2
......
Total valoare (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adăugată
TOTAL (inclusiv TVA)

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 11 – Lista cuprinzând cantităţile de lucrări
LISTA CUPRINZÂND CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI

Nr.
crt.

0

Capitolul
de lucrări

U.
M.

Cantitatea

SECŢIUNEA TEHNICĂ
1
2
3

Preţul unitar
- materiale
- manoperă
- utilaj
- transport
Total a)+b)+c)+d)

4

Materiale
[3x4a]

Manoperă
[3x4b]

Utilaje
[3x4c]

Transport
[3x4d]

Total
(3x4)
sau
(5+6+7+8)

8

9

SECŢIUNEA FINANCIARĂ
5
6
7

Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
- CAS:
- Şomaj:
- Sănătate:
- Fond de risc:
- Alte cheltuieli conform prevederilor legale (nominalizate):
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
Cheltuieli indirecte = T0 x %
Profit = (T0 + I0)x%
TOTAL GENERAL:

M

m

U

t

T

M0

m0

U0

t0

T0
I0
P0
V0=T0+I
0+P0

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 12 – Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale
LISTA PRIVIND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE
Obiectul __________________
Categoria de lucrări _________

Nr.
crt.

0
1.
2.
3.
…

Denumirea
resursei
materiale

1
………………..
………………..
………………..

U.M. Consumurile
cuprinse în
oferta

2
….
….
….

3
………….
………….
………….

Preţul
unitar
(exclusiv
T.V.A.)
- lei 4
……………
……………
……………

Valoarea
(exclusiv
T.V.A.)
- lei 5
……………..
…………….
…………….

Greutatea
(tone)

6
………..
………..
………..

Resurse
nenominalizate
(cel mult 20%
din valoarea
totala a
resurselor
materiale)
TOTAL

M

Notă: Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru îndeplinirea
întregului contract de lucrări, grupate pe categorii de lucrări

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 13 – Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru
LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU

Nr.
crt.

Denumirea
meseriei

Consumurile
(om/ore) cu
manopera directă

Tariful mediu
- lei/oră-

0
1.
2.
3.
…

1
………………...
………………...
………………...
…………………

2
…………..….
…………..….
…………..….
…………..….

3
………………..
………………..
………………..
………………..

Valoarea
(exclusiv T.V.A.)
lei
(2 x 3)
4
…………….
…………….
…………….
…………….

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 14 – Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajlor de construcţii

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCŢIONARE
A UTILAJLOR DE CONSTRUCŢII

Nr. crt.

0
1.
2.
3.
...
TOTAL U

Denumirea utilajului
de construcţii

1
...................................
...................................
...................................
...................................
............................

Consumurile
(ore de
funcţionare)

Tariful orar
lei/oră de
funcţionare

2
............................
............................
............................
............................
............................

3
............................
............................
............................
............................
............................

Valoarea
(exclusiv TVA)
- lei (2 x 3)
4
............................
............................
............................
............................

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 15 – Lista cuprinzând consumurile cu transporturile

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILE

Nr.
crt.

Tipul de transport

0

1
Transport auto (total),
din care pe categorii:
1.1. .....................
1.2. .....................
.....................
Transport pe calea ferată
(total) din care pe
categorii:
2.1. .....................
2.2. .....................
.....................
Alte transporturi (total)

1

2.

3.

Elemente rezultate din analiza
lucrărilor ce urmează să fie
executate
Tone
Km
Ore de
transportate
parcurşi funcţionare
2
3
4

Tariful
unitar
lei/t x km

Valoarea
(exclusiv
TVA)
- lei -

5

6

TOTAL t

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 16 – Formular de oferta
OPERATOR ECONOMIC
.......................... (denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către
ASOCIAȚIA FILANTROPIA - SEVERIN
Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți
1.

Examinând

documentaţia

de

atribuire,

subsemnaţii,

reprezentanţi

ai

ofertantului

......................................... (denumire ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi
cerintele cuprinse în documentatia mai sus menţionată, să executăm “Lucrări de reabilitare a
imobilului (C4) situat în Str. Mihai Eminescu nr. 1, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi”,
pentru suma totală de ............. (suma în cifre şi în litere) lei, platibilă după recepţia lucrărilor, la
care se adaugă TVA în valoare de ....................... (suma in cifre si in litere) lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm lucrările în
termen de ................. (termenul în cifre şi în litere) zile de la semnarea contractului.
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă până la data de 31.07.2014 şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.
Data: ............................
...............................................................................,
(nume, prenume, semnătura şi stampila),
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea operatorului economic).
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
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Formular nr. 17 – Anexa la formularul de ofertă

OPERATOR ECONOMIC
.......................... (denumirea/numele)
ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

1.

Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractanţi
(% din preţul total ofertat)

2.

Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data
primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii
execuţiei)

3.

Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor
(numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului)

4.

Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul
final de executie (% din valoarea care trebuia să fie realizată)

5.

Limita maximă a penalizărilor (% din preţul total ofertat)

6.

Limita minimă a asigurărilor (% din preţul total ofertat)

7.

Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)

8.

Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plata lunare (garanţii,
avansuri)

9.

Perioada de garanţie acordată lucrărilor executate (luni)

Data: ............................

OPERATOR ECONOMIC,
................................. (ştampila şi semnătura autorizată)
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Formular nr. 18 – Contract de lucrări

Contract de lucrări
nr.______________data_______________

Preambul
Prezentul contract de lucrări se încheie în temeiul Procedurii pentru achizițiile efectuate de către
Promotorii de proiecte și partenerii acestora în cadrul contractelor de finanțare nerambursabilă din
Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014, aprobate de
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în calitate de operator al acestui progam, și al
Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din
instrumente structurale, obiectivul “Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin
mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrări, aprobate prin Ordinul MFE nr. 1120/2013.
1. Părţile contractante
Asociaţia FILANTROPIA – SEVERIN, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Str. I.G. Bibicescu
nr. 6, jud. Mehedinţi, cod poştal 220103, cod fiscal: 17079735, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor – Judecătoria Drobeta Turnu Severin sub nr. 30/14.12.2004, cont bancar:
RO47RNCB0179034565880008, deschis la BCR Sucursala Dr. Tr. Severin, reprezentată prin Pr.
ACHIM George Daniel, având funcţia de manager proiect şi reprezentant legal al Proiectului
“Ferestre deschise spre comunitate”, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……... ................ denumirea operatorului economic cu sediul în ...........................................
telefon/fax ............................. număr de înmatriculare în Registrul Comerţului ...............................
cod fiscal ................................... având cont deschis la .................................reprezentat prin
domnul/doamna ................................................... (numele şi prenumele conducătorului), având
funcţia de ..............................................., în calitate de executant, pe de altă parte.
2. Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a.

contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b.

achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org şi www.fondong.fdsc.ro

34

Proiectul “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”/ R02013_C2.2_10

c.

preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d.

amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

e.

forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu

putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f.

zi - zi calendaristică; an - 365 zile;

g.

ordin administrativ - orice instrucţiune sau ordin emis de către achizitor pentru executant;

h.

act adiţional - document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii;

i.

conflict de interese - orice eveniment de natură a influenţa capacitatea executantului de a

exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice
moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului,
orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute
sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul executantului.
j.

despăgubire - suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către

instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca despăgubire plătibilă părţii prejudiciate, în
urma încălcării contractului de lucrări de către cealaltă parte;
k.

penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind

plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a
obligaţiilor din contract;
l.

termen limită - perioadă din contract care va începe să curgă din ziua următoare emiterii

actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadei respective.
În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la
sfârşitul următoarei zile lucrătoare;
m.

garanţia de bună execuţie - suma de bani care se constituie de către contractant în scopul

asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a
contractului;
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n.

garanţia acordată lucrărilor - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea

lucrărilor şi data recepţiei finale;
o.

perioadă de notificare a defecţiunilor - perioada de timp cuprinsă între momentul

identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile
apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepţiei
la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordată lucărilor.
3. Interpretare
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca
incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
4. Obiectul contractului
4.1. Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte ale lucrării
“Lucrări de reabilitare a imobilului (C4) situat în Str. Mihai Eminescu nr. 1, Drobeta Turnu
Severin, jud. Mehedinţi”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru
lucrările prevăzute la clauza 4.1.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor,
conform graficului de plăţi, este de ....................... lei româneşti (RON), fără T.V.A, la care se
adaugă T.V.A. ................... lei româneşti (RON).
6. Durata contractului
6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele
până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei
bancare de bună execuţie.
7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, predarea
amplasamentului şi emiterea ordinului de începere a execuţiei de către achizitor.
8. Documentele contractului.
8.1. Documentele contractului sunt:
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- propunerea tehnică;
- propunere financiară;
- caietul de sarcini (specificaţiile tehnice).
8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente
ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini,
prevalează prevederile caietului de sarcini.
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind
proprietatea absolută a achizitorului.
9.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau
oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar
imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această
descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă
din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare,
atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
a)

orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b)

totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor
prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi organele competente în
domeniul portejării patrimoniului cultural.
10. Obligaţiile executantului
10.1. Executantul are obligaţia de a respecta regulile care formează codul de conduită convenit cu
achizitorul.
10.1.1. Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru
achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia
necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără
să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în
conflict cu obligaţiile sale contractuale. Nu va angaja achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul
prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.
10.1.2. Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor
politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.
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10.1.3. Când executantul sau oricare din subcontractanţii săi, personalul, experţii, agenţii sau
subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane,
mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea
sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu
Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract
sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea prezentului contract,
fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant.
10.1.4. Plăţile către executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce
poate deriva din acesta şi, atât executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată
indirectă sau orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din
prezentul contract.
10.1.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile
contractului sau ale proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului.
10.1.6. Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării
contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri precum şi după încetarea acestuia. În acest
sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, executantul şi
personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu
vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, cu execepţia organismelor competente să
monitorizeze implementarea proiectului în cadrul căruia s-a încheiat prezentul contract, nicio
informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică
nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării
prezentului contract. Totodată, executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului
informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în
cursul sau în scopul executării prezentului contract.
10.1.7. Executarea contractului nu va genera cheltuieli comerciale la cererea achizitorului.
Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract
sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu
corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu
este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor
este o societate interpusă.
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10.1.8. Executantul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la
condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau
cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei
suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.
10.2. Executantul are obligaţia de a respecta regulile privind conflictul de interese.
10.2.1. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar
putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese
pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de
naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune.
Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris
achizitorului, în termen de 2 (două) zile de la apariţia acestuia.
10.2.2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este
necesar poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat
sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar
putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în termen de 2 (două) zile şi fără vreo
compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat,
inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.
10.2.3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori
pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În
cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia
de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va
putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract.
10.3. Executantul are obligaţia de a respecta legislaţia muncii şi programul de lucru, precum şi de a
asigura facilităţile necesare pentru personal şi forţa de muncă.
10.3.1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv
legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă
socială, emigrare şi repatriere, şi va asigura personalului toate drepturile legale.
10.3.2. Executantul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care nu vor fi inferioare
celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfăşoară lucrarea.
10.3.3. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv
celor legate de securitatea muncii.
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10.3.4. Activitatea pe şantier nu se va desfăşura în zilele de sărbători oficiale, zilele de odihnă şi
uzanţele religioase sau de altă natură, recunoscute oficial ca fiind zile nelucrătoare sau în afara
programului normal de lucru specificat în contract, cu următoarele excepţii:
a) se specifică altfel în contract;
b) persoana autorizată de achizitor îşi dă consimţământul;
c) activitatea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protecţia vieţii sau a proprietăţii sau
pentru siguranţa lucrărilor, caz în care executantul va informa imediat persoana autorizată de
achizitor.
10.3.5. La soliciarea achizitoului, executantul îl va informa pe acesta în privinţa programului său
de lucru planificat pentru fiecare săptămână de executare a prezentului contract, astfel încât
persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea
supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.
10.3.6. Executantul va asigura şi va întreţine toate cele necesare pentru cazare precum şi facilităţile
sociale pentru personalul său.
10.3.7. Executantul nu va permite niciunuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent
în nicio structură care face parte din lucrările permanente.
10.3.8. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea
accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să
aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
10.3.9. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.
10.3.10. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă,
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii
săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în
conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice
modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.
10.3.11. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în
activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă,
evenimentul sau incidentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul
Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.
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10.3.12. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi
facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.
10.3.13. Achizitorul va înregistra numai evenimentele produse propriilor angajaţi.
10.3.14. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile
prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant sau subcontractant, cu excepţia accidentelor sau rejudiciilor
rezultate din vina achizitorului sau a angajaţilor acestuia.
10.3.15. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi exeperienţa corespunzătoare
pentru domeniile respective de activitate.
10.3.16. Persoana autorizată de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să
fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care:
a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;
b) îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;
c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;
d) persistă într-un comportament care periclitează siguranţa şi sănătatea sau protecţia mediului.
10.3.17. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie
de personal, precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.
10.4. Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.
10.5. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute
de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este
prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.
10.6. La cererea achizitorului, executantul are obligaţia de a prezenta, înainte de începerea
execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea
tehnologică de execuţie.
10.7. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. Un exemplar din
documentaţia predată de către achizitor executantului va fi păstrat pe şantier de acesta în vederea
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consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de
achizitor, la cererea acestora.
10.8. Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost
întocmite de el. Executantul are însă obligaţia de a notifica în termen de 24 (douăzecişipatru) de
ore achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în
Documentaţia tehnică de execuţie pe durata îndeplinirii contractului.
10.9. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele solicitate, caietele
de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările
calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt
cerute de achizitor.
10.10. Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul
consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. Dacă
respectarea şi executarea acestor dispoziţii determină dificultăţi în execuţie care generează costuri
suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.11. Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. În cazul în care, pe parcursul
execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi
a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia
situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către
achizitor.
10.12 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţiile:
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât
timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării
oricărui pericol pentru respectivele persoane;
b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie,
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de
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către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului
riveranilor;
c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale
privind protecţia mediului pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns
provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi
factori generaţi de metodele sale de lucru.
10.13. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de
începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.
10.14. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia,
în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod
abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc
proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
10.15. Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie,
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în
legătură cu obligaţia prevăzută la clauza 10.14. pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.16.1. Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va
alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar
ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora
asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu
producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
10.16.2. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care
comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
10.16.3. Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este
responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării
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transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau
poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.
10.16.4. Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu
destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier.
De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare
din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului
contract.
10.16.5. Executantul este responsabil de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a
folosirii de către acesta a drumurilor de acces.
10.16.6. Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul
drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare
precum şi pentru utilizarea acestor drumuri; achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările
generate de utilizarea drumurilor de acces.
10.17.1. Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.
10.17.2. Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie,
numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.18. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale
construcţiei, ivite într-un interval de 10 (zece) ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui
termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare
a nerespectării specificaţiilor tehnice aferente execuţiei lucrării.
10.19. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau
utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către
achizitor.
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10.20. La sfârşitul execuţiei lucrării se vor prezenta achizitorului:
a) Factura fiscală;
b) Situaţii de lucrări;
c) Procese-verbale de recepţie;
d) Documente de calitate, conformitate şi garantie pentru materialele puse în operă;
e) Buletine de verificări, măsurători, încercări, după caz;
f) Dosarul lucrării.
10.21. Dacă executantul constituie, potrivit prevederilor legilor în vigoare, o asociere, un consorţiu
sau o altă grupare de două sau mai multe persoane, aceste persoane vor fi considerate ca având
obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor pentru executarea contractului. Aceste persoane
vor notifica achizitorul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de executant pentru toţi
membrii asocierii. executantul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea
prealabilă a achizitorului.
11. Obligaţiile achizitorului
11.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele
necesare execuţiei lucrărilor.
11.2. Achizitorul are obligaţia de a emite ordin de începere a lucărilor şi de a solicita executantului
preluarea amplasamentului lucrării.
11.3. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a
convenit altfel, următoarele:
a)

amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b)

suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

c)

căile de acces rutier;

d)

racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului

şantierului.
11.4. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de
măsurat se suportă de către executant.
11.5. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 2
(două) zile de la notificarea executantului.
11.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte
informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.
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12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 (zece) zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1%
din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3. Penalităţile datorate conform clauzelor 12.1. şi 12.2. curg de drept de la data scadenţei
obligaţiilor asumate conform prezentului contract.
12.4. Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
asumate, care depăşeşte valoarea maximă a penalităţilor ce pot fi percepute conform clauzelor
12.1. şi 12.2., în completare, părţile datorează daune – interese în condiţiile dreptului comun.
12.5. Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părţii
lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă
procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele de
la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.
12.6. Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părţii
lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă
procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele de
la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.
12.7. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată executantului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în
condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările
ulterioare, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau
despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a
contractului.
12.8. În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor ce revin executantului,
achizitorul poate obţine executarea acestor obligaţii de către un alt operator economic, cheltuielile
urmând a fi suportate de către executant.
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13. Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5
(cinci) % din preţul contractului de achiziţie, fără TVA, prin reţineri succesive din sumele datorate
pentru facturi parţiale. Executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispozitia achizitorului, la
o bancă agreată de ambele părţi în termen de 10 (zece) zile de la semnarea contractului. Suma
iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis va fi de 0,5% din preţul
contractului de achiziţie, fără TVA. Pe parcursul executării contractului, achizitorul va alimenta
acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite executantului până la concurenţa
sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. Achizitorul va dispune ca banca să înştiinţeze
executantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este
purtător de dobândă în favoarea executantului.
13.2. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a
contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
13.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
13.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe
baza procesului-verbal de recepţie finală. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi
pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
13.5. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
13.6. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului
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14. Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului
14.1. Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie
pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu
sunt suficiente.
14.2. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor
şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei
publice.
14.3. Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile
prevăzute de legislaţie.
14.4. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său,
precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere toate
reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.
14.5. Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În
măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.
14.6. Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte
pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.
14.7. Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu
panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi,
la nevoie păzite.
14.8. Executantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura igena instalaţiilor de pe
şantier destinate personalului.
14.9. Toate măsurile de securitate şi igenă sunt în sarcina executantului.
14.10. În cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile specificate mai sus şi fără a
încălca atribuţiile autorităţilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia
măsurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligaţiilor să producă efecte. În caz
de urgenţă sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.
14.11. Intervenţia autorităţilor competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de
responsabilităţi.
14.12. Achizitorul informează executantul de toate disfuncţionalităţile cauzate de personalul de
intervenţie pe şantier împiedicând buna desfăşurare a activităţii acestuia.
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14.13. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncţionalităţilor
constatate.
14.14. Executantul sau fiecare membru al asocierii trebuie să impună personalului să poarte în
permanenţă, în incinta şantierului, un element de identificare, conţinând informaţii cu privire la
persoană şi angajator.
14.15. Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat să stabilească o este ţinută la zi şi
trebuie pusă la dispoziţia persoanei autorizate de achizitor şi a tuturor autorităţilor competente.
14.16. Executantul îşi informează subcontractanţii că aceste obligaţii le sunt aplicabile. El rămâne
responsabil de respectarea acestora pe toată durata de execuţie a lucrărilor.
14.17. Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract,
intră în responsabilitatea executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor.
Executantul rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le
14.18. Executantul efectuează tranzacţiile, prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea,
transportul, depozitarea, eventuala evacuare a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac
obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale. Pentru deşeurile periculoase se vor
utiliza formularele specifice legislaţiei în vigoare.
14.19. Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în
lucrări.
15. Începerea şi execuţia lucrărilor
15.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 2 (două) zile de la primirea
ordinului în acest sens din partea achizitorului.
15.2. Predarea amplasamentului se va face în termen de 2 (două) zile de la data constituirii
garanţiei de bună execuţie a contractului. În vederea predării amplasamentului, achizitorul, prin
reprezentantul său împuternicit, va emite ordin scris de începere a lucrării prin care va solicita
prezentarea executantului în vederea predării amplasamentului, semnării procesului verbal de
predare-primire şi începerea execuţiei lucrării.
15.3. Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi începerea executării
lucrării contractate în termenul stabilit atrage rezilierea contractului cu consecinţa reţinerii
garanţiei de bună execuţie şi, suplimentar, plata de daune-interese pentru diferenţa dintre valoarea
garanţiei de bună execuţie constituită şi cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului.
Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte
formalităţi.
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15.4. Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de
execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, pe parcurs,
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data
prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl va absolvi pe executant de niciuna dintre
îndatoririle asumate prin contract.
15.5. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile tehnice stabilite. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în
scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop.
15.6. Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
15.7. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente
viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majora
preţul contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita
executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor
menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a acestora.
15.8. Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută de documentaţia de execuţie şi
de reglementările şi uzanţele aplicabile.
15.9. Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera
aferentă acestora, revin executantului. Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru
verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte
că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu
prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
15.10. Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, schiţelor,
studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute reglementările tehnice şi uzanţele
aplicabile care trebuie să fie la dispoziţia achizitorului în scopul identificării pe toată perioada
execuţiei.
15.11. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă
a materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.
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15.12. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de
primă calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele,
furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi
reglementările şi normele europene, precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.
15.13. Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
achizitorului. Executantul va notifica achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. Executantul are obligaţia de a dezveli
orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de
lucrare, dacă este cazul. În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi
au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi
refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
16. Întârzierea, suspendarea şi sistarea lucrărilor
16.1. În cazul în care:
a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea
contractului de către acesta îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de
execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
16.2. Executantul are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul
nu plăteşte în termen de 10 (zece) zile de la expirarea termenului convenit; în acest caz va notifica,
în scris, acest fapt achizitorului.
16.3. Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea
executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de
proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii
sau degradărilor.
16.4. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri şi/sau costuri suplimentare ca urmare a
suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o
înştiinţare având dreptul, după caz :
a) la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi
b) la plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în preţul contractului.

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org şi www.fondong.fdsc.ro

51

Proiectul “FERESTRE DESCHISE SPRE COMUNITATE”/ R02013_C2.2_10

16.5. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata costurilor
suplimentare dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor lucrări sau
materiale necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau
asigura paza.
17. Finalizarea şi recepţia lucrărilor
17.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un
termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se
calculează de la data începerii lucrărilor.
17.2. La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
17.3. Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul
în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilinduse şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi
deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.
17.4. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
17.5. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi
funcţional.
18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
18.1. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia
finală. Garanţia tehnică a lucrărilor executate este de 24 (douăzeciţipatru) de luni de la data
semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui
termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate
din nerespectarea normelor de execuţie.
18.2. În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror
cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. Executantul are obligaţia de a executa toate aceste
activităţile, pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
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b) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care îi revin în baza contractului.
18.3. În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către
acesta conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca
lucrări suplimentare.
18.4. În cazul în care executantul nu execută lucrările de remediere, achizitorul este îndreptăţit să
angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi
recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.
19. Modalităţi de plată
19.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 (treizeci) de zile
de la emiterea facturii de către acesta din urmă şi înregistrarea sa la sediul achizitorului.
19.2. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 10 (zece) zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul
execuţiei şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de
efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea
lucrărilor în termen de maxim 3 (trei) zile.
19.3. Achizitorul nu acordă avans pentru lucrări.
19.4. Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate
conform contractului şi în termenul convenit. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare
printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a
lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute
executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele
sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale. Situaţiile de plată
provizorii se confirmă în termen de 3 (trei) zile de la primire.
19.5. Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale săptămânale, dar nu influenţează
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
19.6. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special,
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.
19.7. Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
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Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.
Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de
eliberarea certificatului de recepţie finală.
20. Ajustarea preţului contractului
20.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în
propunerea financiară, anexă la prezentul contract.
20.2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
21. Amendamente
21.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului.
21.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.
22. Subcontractanţi
22.1. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2. Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi. Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora se
constituie în anexă la contract.
22.3. Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte
contractul. Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.
22.4. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va
modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea
aprobării din partea acestuia.
22.5. Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care
înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul
contract.
22.6. Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor,
agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor
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a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre
obligaţiile sale din prezentul contract.
22.7. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi
achizitor.
23. Cesiunea
23.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
prezentul contract.
23.2. Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrării executate, în
condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului civil.
24. Încetarea şi rezilierea contractului
24.1. Prezentul contract va înceta automat dacă în termen 2 (două) zile de la data emiterii ordinului
administrativ de începere, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză.
24.2. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de
2 (două) zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei
autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la
acestea:
a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;
b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de
către reprezentantul său autorizat;
d) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;
e) executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau
sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a
suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară
reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;
f) executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o
hotărâre judecătorească definitivă;
g) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă
pe care Achizitorul îl poate justifica;
h) împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire
la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna
intereselor financiare ale finanţatorului proiectului în cadrul căruia are loc execuţia lucrărilor;
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j) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea
juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt
înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;
k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului ;
l) executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează
garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.
24.3. Dacă achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a
renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu
suferit.
24.4. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care
trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul. Achizitorul va convoca în
max 2 (două) zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia
cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.
25. Suspendarea contractului
25.1. În cazul în care executarea contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de
fraudă, achizitorul va suspenda executarea acestuia.
25.2. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului,
Achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la
recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.
26. Forţa majoră
26.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
26.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
26.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
26.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.
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26.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 2 (două)
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
26.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi
situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar
după data semnării contractului de către părţi.
26.7. Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare
dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul
contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora
dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant
pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a
obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.
26.8. Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta
îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata
probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise
contrare ale achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza
Contractului în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele
rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de
forţă majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor
în acest sens ale achizitorului, sau ale persoanei autorizate a acestuia.
27. Soluţionarea litigiilor
27.1. Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
27.2 Dacă, după 10 (zece) zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
28. Limba care guvernează contractul
28.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
29. Comunicări
29.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
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29.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.
29.3. Comunicările între părţi se pot face şi fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
30. Legea aplicabilă contractului
30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
30.2. Executantul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România,
precum şi reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei instanţelor europene şi se va
asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi
salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări.
Executantul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din
orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de
acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.
Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în ……… exemplare, câte un exemplar
pentru fiecare parte.

Achizitor,

Executant,

……………

……………

……………

……………
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