CONTRACT SECTORIAL DE LUCRARI
intocmit in baza Legii 99 12016 privind achizitiile sectoriale

Nr.

data

2019

1, Preambul

In temeiul Legii nr.99 din l9 mai 2016 privind achiziliile publice, actudizptit;i a Hotdr6rii nr.394 din 2
iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilfo: referitoare la atribuirea
contractului de achizilie publica/acordului-cadru din Legea nr. 9912016 privihd achiziliile publice,
actualizald, s-a ?ncheiat prezentul contract de lucr[ri intre:
1.1 - TERMO CALOR CONFORT S.A., cu sediul in Pitesti, Str. Calea Bucuresti, bl U4 mezanin, jud.
la Registrul Comerlului cu nr. J03/880/10.09.2010, avand CUI RO
27374805110.09.2010, cont bancar RO50BREL0002001283630100 deschis la Libra Bank
- Agentia
Pitesti, reprezentata prin dl. Iulian RICHITEANLJ - av6nd funclia de Director General, Liviu RACEANU
* Economist Sef, in calitate de BENEFICIAR"

Arges, inregistrata

,I.2 _ ASOCIT]REA A/C EXACT OFFICE CONSULT SRL ST INSTAL SERVICE TECHNOLOGY
SRL, cu sediul in localitatea Sat Vddurele, Comuna Alexarrdru cel Bun, Str. FRAGILOR, Nr.3. Judel
Neamt, C.U.l. RO. 30748977, inregistrata la Registrul Comertului J27168612012, conr
RO258RDE280SV43286932800 deschis la brd tel. 0748.043.134, reprezentara de dl. Afemei Marius Administrator, in calitate de EXECUTANT, pe de o parle

'

SI

2.

Definitii

2.1 - in prezentul contract urmdtorii termeni vor

fi interpreta[i astfel:
contracl - actul juridic aare reprezintd acordul de voinld al celor doua pdr{i contracmnre,
incheiat, intre beneficiar gi, un executant de lucrdri, in calitate de executant; termenul se utilizeazd numai cu
referire la prezentul contract.
b,- beneficiar Si executanl - par{ile contractante sau pdrlile, aga cum sunt acestea denumite in
contract; in textul contractului aceastd denumire va fi interpretatd qi in sensul de reprezentanli competenli /
autoriza{i ai pa4ilor contractante, acolo unde acestea trebuie sd indeplineascd anumite obligalii complet
definite gi nu. se men{ioneazd explicit cd aceste obligalii vor fi indeplinite de anumiqi reprezentanli ai
acestora, identificatri prin textul contractului,
c.- prelul contractului - pre{ul plbtibil executantului de catre beneficiar, in baza contractului
pentru indeplinirea integrald gi corespunzdtoare a tuturor obliga{iilor sale asumate prin contract;
d.- standarde ' standardele, reglementdrile tehnice sau orice altele asemenea prevdzute in oferta;
e.- amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executd lucrarea;
.f.- fortra maiorii - un eveniment mai presus de controlul p64ilor, care nu se datoreazd gregelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevdzut in momentul incheierii contractului gi care face imposibild
executarea gi respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie,
revolulii, incendii, inundafii sau orice alte catastrofe naturale, restric!ii apbrute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativd. Nu este considerat for{[ majord un eveniment
asemelea celor de mai sus care, fdrd a area o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
execufarea obligaliilor uneia din p64i.
{rzi - zi calendaristic6.
o'
lund - 30, respectiv,3l zile calendaristice
an -365, respectiv 366 zile calendaristice

a.-

ll\l

-\
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I
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utilizezd numai cu ref.erire la lucrdrile
ce fac obiectul contractului.

i.-

furnituri: echiPamentele / subansamble / piesele de schimb care vor

fi

achizilionare I

executate qi montate in cadrul lucrdrilor.

i.-

materiale: toate materiile prime, materialele de orice fel si altele asemenea necesare la
execufia lucrdrilor, cu excepfia celor inglobate in execu!ia furniturilor.
k.- clocumentqlie:- documenta{ia de proiectare care se utilizeazd la execu{ia lucrdrilor (inclusiv
probele, testele gi incercdrile finale prevdzute in aceasta ), toate desenele de execu(ie 9i de montaj cu
aplicabilitate directd in execufia lucrbrilor, instruc{iuni, specificafii, standande tehnice, instrucliuni pentru
sudur6, instrucliuni pentru vopsire qi alte instruc{iuni, reglementari li dofirilentaJie tehnicd de orice fel,
toate necesur. ."..uii.i lucrarilor, inclusiv documentalia de execufie qi montaj afe'Snta furniturilor'
l.- planul calitdyii: documentul care precizeazd practicile, resursele gi succesiunea tuturor
activitali lor specifi ce referitoare la asi gurarea cal itali i lucrdri lor.
recepyia la teyminarea lucrdrilor: recep1ia efectuatd conform prevederilor legale la terminarea executarii
lucrarilor
n.- receplia la punerea in functriune: recepJia efectudrii probelor tehnologice, a constatdrii
existenlei conditriilor pentru o exploatare normald a instalaliei / echipamentului / mijlocului fix asupra
c[ruia sunt executate lucrdrile, astfel incit sa se asigure atingerea parametrilor de proiect, receplie efectuatd
conform prevederilor legale la punerea in functiune.
o.- receplia.finald: receplia efectuatd dupa expirarea perioadei de garanfie de bun6 execufie a
l'trcrdrilor, conform prevederi lor legale.
p.- date cu caracter personal inseamnd orice informatie prin care o persoana fizica devine
identificabila, cum ar fi: un nume, un numar de identificare, date delocalizare, un identificator online, unul
sau mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale etc.

3. Interpretare
3.1 in prezentul aontract, cu excep{ia unei prevederi contrare cuvintele la formasingular vor include forma
de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3,2 Termenul "zi"ori "zile" sau orice referire Iazile reprezintd zile calendaristice , dacd nu se specificd in
mod diferit.
Cluuze obligatorii

'

4. Obiectul principal al contractului

4.1 Executantul se obligd sd execute lucrarea:

,'lnfocuire tevi gaze arse la cazane de apa calda ignitubulare tip Ferroli 1480 kw, si anume 4 cazane
Cl, C2, C3/CT 202 Negru Voda, CT 207 Bulevardul Nicolae Balcescu si intocmire documentatie
reparatie c zan si autorizare ISCIR ", in conformitate cu obliga{iile asumate prin prezentul contract.
Executantul va executa obiectul contractului in regim de management al calitAlii.

5. Pre{ul contractului
5.1 Prelul convenit pentru indeplinirea obiectului contractului, platibil executantului de
benefieiar conform ofertei de pret gi condiliilor contractuale, este de:
- inlocuiretevi de gazeTl buccazanapacalda Ferroli 1480 kw: 18,985,23 lei
- intocmire documentalie autorizare ISCIR 3.781,51 lei faraTY Alcazan;
Total va*loare reparatii 4 buc c z^ne si autorizare ISCIR = 91.066,97 lei

:

fara"lYA

flri

TVA in valoare de 17.302,72lei.

c6tre

lcaz.an;

TVA la care

se adauga

6. Durata contractului

6.1 Executantul se obligd sd execute gi sd finalizeze prezentul contract, conform clauzelor
contractuale, dupa semnarea contractului de ambele parti, in decurs de maxim 30 zile de la semnarea
contractului si predarea frontului de lucru.
6.2. Contractul intra in vigoare dupa semnarea acestuia de catre ambele Parti contractante si se va
executa potrivit intelegerii dintre cele doua parti.
6,3, Durata prezentului Contract se poate prelungi prin incheierea de catre Parti a unui Act Aditional
:': .-

'''''Aplicabilitate (Executarea contractului)
7.1 Contractul intra in vigoare in termen de I zile calendaristice de la sdlnarea contractului fara
obiectiuni de ambele parli si predarea frontului de lucru de la beneficiar la executant.
7.2 Contractul nu va fi considerat terminat pdnd cdnd procesul-verbal de receplie finald nu va fi
7.

semnat de comisia de recep{ie, care confirm6 cd lucrarile au fost executate conform clauzelor contractului.

7.3. Modificarea qi completarea condiliilor stabilite in prezentul contract pot
scris, prin act adilional.

fi efectuate

numai in

8. Documentele contractului
8.1 Natura gi volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la contract
8.2 Documentele contractului sunt:
*oferta tehnica depusa si listele de cantitati ale ofertei

- formularul de contract;
- orice acte adilionale la contract, daca pd4ile contractante vor consimli sa semneze astfel de
documente;
- formularul F3 (deviz de lucrari), conlinind preturile unitare si totale pentru toate categoriile de
lucrari;
- proiect de reparatii sau alte planse sau schite ce pot inlocui un proiect.

in caz de ambiguitali sau discrepanle intre documentele contractului, ordinea de decSdere va fi:
- oferta tehnica depusa si listele de cantitati ale ofertei
-formularul de contract 5i anexele Iui
-actele adilionale la contract
- proiect de reparatii sau alte planse sau schite ce pot inlocui un proiect.

Dac6 qi in acest caz yor mai rdmine ambiguitali sau discrepanle intre documentele contractului,
berieficiarul va"e6ite instrucliuni in acest Sens pentru executant.

Obliga{iile pdrfilor
Avdnd in vedere prevederile Regulamentului (UE) 20161679 privind proteclia persoanelor fizice in
ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulalie a acestor date, "GDPR",
fiecare parte va utiliza;i se va asigura cd toate datele cu caracter personal ale parJii care prelucreazd datele
se lac in scopul indeplinirii obiectului contractului.
Datele personale prelucrate:
r numele si prenumele, CNP sau NIF, dupa caz;

. copia actului de identitate;
. :adresa de domiciliu/resedinta;
o telefbnul, faxul, e-mailul;

Scopul

prelucririi datelor cu caracter personal:
in vederea incheierii $i derul6rii contractului de lucrari'

Durata prelucririi:
Datele Personale vor fi stocate, in scopul derularii contractului de prestari servicii, pe perioada impusd de
dispoziliile legale.
Dacb Datele Personale sunt necesare in scopul ap[rdrii r"rnui drept al nostru in fala instanlelor de
judecatd, acestea vor fi stocate pentru perioada termenului de prescriptie a dreptului la acliune sau pe
perioada derulirii oricdrui litigiu in fata instanlelor de judecat6.
Date de contact responsabil cu protec{ia datelor:
www.termopitesti.ro,office@termopitesti.ro,

executantului

''''-,
9. Obliga{iile principale ale
g,l - (l) Executantul are obligalia de a executa gi finaliza lucr[rile precum&i de a remedia defectele
/ neconformitatile constatate si/sau viciile asclrnse, cu atentia qi promptitudinea cuvenitd, in concordanld cu
obligatriile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevdzute de prezentul contract.
- (2) Executantul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura for"fa de munc6, materialele,
instalaliile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie definitive, cerute de qi
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevdzutd in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.
9.2. - (l) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea 9i siguranfa
tuturor operaliunilor executate pe gantier precum gi pentru procedeele/ tehnologiile de execulie utilizate, cu
respectarea prevederilor gi a reglementarilor Legii nr,1011995 privind calitatea in construclii,cu
rhodifi carile ulterioare.
9.3- (1) Executantul pre obligalia de a respecta gi executa dispozitriile scrise ale achizitoruluiin orice
problemi, menlionatd sau nu in contract, referitoare la lucrare si ,la solicitarea achizitorului , de a prezenta
iapoarte privind stadiul lucrarilor .in cazul in care executantul considerd cd dispozitriile achizitorului sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectrii, in scris, fdrdca obiecliile respective sd il
abiolve de obligalia de a executa dispoziliile primite, cu excep{ia cazului in care acestea contravin
preVederilor legale. Achizitorul va fi singurul rispunzdtor de dispoziliile date, in afara cazului in care
acestea contravin prevederilor legale.
Pe parcursul derul6rii lucrdrilor, executantul are obligalia de a solicita aprobarea scrisd a
achizitorului pentru orice modificare pe care doregte sd o aducd documentaliei care std la baza execu{iei
lucrariLor. Solicitarea executantului va fi insolitd in mod obligatoriu (ca anexd) de aprobarea prealabild a
proiectantului de resort. Solicitarea executantului gi aprobarea achizitorului se vor produce inaintea
inceperii propriu-zise a execu{iei lucrdrilor care fac obiectul derogarii de la documentalie. Achizitorul are
obligalia de a-gi da aprobarea intr-un interval de timp care sd nu conducd la prelungirea duratei de execulie
a lucrdrilor. Dacd acest lucru nu va fi posibil, parJite contractante vor negocia un nou grafic de execufie a
luirarilor.
(2) in cazulin care respectarea qi executarea dispoziliilor prevdzute la alin.(1) determind dificultdli
in execulie care genereazd costuri suplimentare, atunci executantul are obligatia de a notifica acest lucru
achizitorului , iar aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
g.4 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectd a lucrdrilor fafa de reperele date de
achizitor precum qi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor qi resurselor umane
necesare indepl iniri i responsabi I it61i i respect ive.
(2) in cazul in care, pe parcursul execuliei lucrdrilor, survine o eroare in pozilia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricdrei pFr\i a lucririlor, executantul are obligafia de a rectifica eroarea
constatatd, pe cheltuiala sa, cu excep!ia situatriei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte
furnizate, in scris, de cdtre proiectant sau beneficiar. Pentru verificarea trasarii de cdtre proiectant,
executantul are obligalia de a proteja gi pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucririlor.
9.5 - Pe parcursul execuliei lucrdrilor gi a remedierii abaterilor/neconformitatilor si/sau viciilor
ascunse,"executantu I are obl i galia:

- de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezen\d pe gantier este autorizatd
gi de a men{ine $antierul (atit timp cdt acesta este sub controlul sdu) qi lucrarile (atdt timp c6t acestea nu
sunt finalizate gi ocupate de c6tre beneficiar) in starea de ordine necesard evitArii oricdrui pericol pentru
respectivele persoane;

- d. u procura gi de a intreline pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, proteclie, ingrddire,
alarmd Si pazd, cdnd gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de cdtre beneficiar,

in scopul protejdrii

lgcrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;
- de a lua toate mdsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara gantierului qi pentru a
evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietAtilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alli factori generali de metodele sale de lucru.
a&onvenliei de securitatea
cu
beneficiarul
fbrd
semnarea
lucrdrilor
a
efectivd
execr"r{ia
- de a nu incepe
ambele pir{i contractante,
ei
de
si sanatatea in munca qi aparare impotriva incendiilor. Dup6 semnarea
respectiva convenlie va deveni anexd la contract, Executantul are obligalia de a solicita beneficiarului
e*iterea formularului pentru conven{ie. La solicitarea reprezentanlilor autoriza{i ai beneficiarului,
autorit6lilor competente sau din proprie initiativd, executantul va intrerupe executarea lucrdrilor imediat ce
vor apare incdlcdri ale prevederilor normelor de Calitate, Mediu, SSM , SU , ISCIR , etc. care pot conduce
la: punerea in pericol a obiectului lucr[rilor, a siguranlei personalului de execulie sau a siguranlei generale
din instalalii qi din incinta achizitorului, incidente, accidente de munc6, avarii. Reluarea lucr[rilor se va
face numai dupa inldturarea deficienfelor care au cauzat intreruperea lucrdrilor 9i numai cu avizul
achizitorului sau autoritatilor competente. intreruperile cauzate de motivele men[ionate mai sus gi datorate
Vinei executantului nu vor modifica graficul de execufie a lucrdrilor. Nerespectarea acestei clauze
contractuale de cdtre executant poate duce la rezilierea contractului cu daune in sarcina sa'
-sd defin6, atat el cat gi subantreprenorii lui, autoriza\ii de funcfionare din punct de vedere al
protecliei muncii, eliberate de Inspectoratul de Muncd. Daca pe parcursul derul6rii contractului achizitorul
va constata inexistenla lor, contractul va putea fi reziliat din momentul constatdrii lor cu daune in sarcina
executantului.

- s6 nu introducd in incinta achizitorului mijloace fixe, materiale, scule, dispozitive, autovehicole etc
de orice fel, in afara celor menlionate in anexele la contract gi / sau prezentale achizitorului pentru
aprobarea introducerii lor gi in alte scopuri decit realizarea lucririlor.
.9.6 Executant este responsabil de intocmirea documentatiei pentru aulorizarea ISCIR a celor 4
aazane si autorizare ISCIR.
9,7 Dup6 terminarea lucrdrilor, receplia [a terminarea lucrdrilor va fi consemnata intr-un proces
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat de executant si de beneficiar.
10. Obliga(iile beneficiarului
10.1 - I-a ?nceperea lucrdrilor beneficiarul are obligalia de a obline conform prevederilor legale si sa
predea executantului un exemplar din urmatoarele autorizatii, aprobari etc.cerute de legislatia in vigoare: nu
este cazul.

'

10.2

- (1) Beneficiarul are obligalia de a pune la dispozilia executantului, lird platd,

convenit. altfel, urmdtoarele

dac6 nu s-a

:

-amplasamentul / instala\ia lechipamentul / mijlocul fix asupra c[ruia vor fi executate lucrdrile, liber de
oricb sarcina 5i izolat fald de restuI instalaliilor / echipamentelor / mijloace fixe, proprietatea achizitorului 9i
aflate in funcliune sau in rezervd suprafelele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de
$anl.ier;

-ciile

de acoes rutier gi racordurile de cale feratd;

-racordurile pentru utilitali (apd, gaz, energie, canalizare etc.), pdnd la limita amplasamentului gantierului /
mijtocului fix / instalaliei / echipamentului care face obiectul lucrbrilor.
10.3. - Beneficiarul va pune la dispozitia executantului Teava @60.3x3.6mm = 852 ml pentru toate cele
4 cazane la dimensiunea de 6 mi, restul de materiale necesare executiei contractului vor fi asigurate de ofertant'
Tevile vbr fi predate executantului prin Proces Verbal de predare-primire semnat de ambele parti.

10.4 - Beneflciarului are obligalia de a examina qi misura lucrdrile care devin ascunse

in cel mult

5

ztle de la notificarea executantului.

10.5- Beneficiarului este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oricdror alte
informa{ii furnizate executantului precum gi pentru dispozitriile gi livrdrile sale.
10.6 Beneficiarul are obligatia e a plati lucrarile executate ce fac obiectul contractului si de a pune
la dispozitie in termen de 3 zile de la semnare materialele necesare realizarii obiectului contractului.
11. Sancfiuni

pentru neindeplinirea culpabili a obligafiilor
:._
.':
.-

I * ( I ) Daca executantu I nu va executa lucrdrile la termenele mdnl-ionate in graficul de execu{ie
a lucr[rilor (atit in sensul"de neexeculie cantitativa cit gi de neexeculie calitati@i., conform prevederilor
prezentului contract), este de drept in intirziere gi va plati achizitorului penalitali de 0,01o/o din valoarea
lucrdrilor neexecutate la termen pentru fiecare zi de intirziere peste termenele de finalizare a lor, a$a cum
apar ele in graficul de execuJie a Iucrdrilor.
I

1

.

- Pentru neplata facturilor executantului in termenele contractuale, cu condilia acceptdrii lor la
platd de cdtre achizitor, acesta din urmd este de drept in tntirziere gi va pldti executantului penalitdli de
0,01Vo din valoarea facturilor neonorate la plat6, pentru fiecare zi de intirziere fa{a de termenele
contractuale de platd. Valoarea penalitalilor nu va putea dep[qi valoarea facturilor neonorate la plata.
11.2

Clauze specffice
t^

12. Inceperea qi execu(ia

lucririlor

-

Executantul are obligafia de a incepe lucrdrile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea
12.1.
ordinului si predarea frontului de lucru din partea achizitorului .

(1) Lucrarile trebuie sd se deruleze astfel incat sd fie terminate la data stabilita.
(2)in cazul in care executantul intdrzie terminarea pregdtirilor, inceperea lucrdrilor, sau
dacd nu ili indeplinegte indatoririle prevdzute in contract achizitorul este indreptdlit s[-i frxeze
executantului un termen pdnd la care activitatea sd intre in normal qi sd il avertizeze 96, in cazul
neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul conform prevederilor contractului.
12.2, -

13. Garan{ia de

buni execu(ie a contractului

se obliga sd constituie garantia de bund execulie in cuantum de 3oh a
contractului in termen de 5 zile de la semnarea acestuia.
13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de bund execu{ie, in limita
prejudiciului creat, in perioada de garantie a lucrarilor. Anterior emiterii unei pretenlii asupra garanfiei de
bund execu\ie, achizitorul are obligatria de a notifica acest lucru executantului, preciz0nd totodatd obligaliile
care nu au lost respectate.
13.3-Achizitorul se obliga sa restituie garanLia de buna executie ,astfel:
70% din yaloarea garantiei in 14 zile de la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
30% din valoarea garantiei la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului
verbal de receptie finala.
13.4 - Garantia lucrarii este de 24luni de la receptie.

l3.l - (1) - Executantul

14. Finalizarea

/ receptia lucrarilor

14.1 - Recepliile lucrdrilor efectuate de achizitor au ea scop certificarea faptului cd executantul gi-a
indeplinit obl igali i le contractuale referitoare la respectivele lucr6ri.
14.2 - Achizitorul are obligalia de a comunica in scris executantului, in cel mult 15 zile de la
expirared perioadei de garanfie de bund execu{ie a lucrarilor, data efectuarii recepliei finale a lucrdrilor, in

scopul particip6rii executantului la aceasta. Neparticiparea executantului anun{at la data fixatd de achizitor
nu va atrage dupi sine neefectuarea recepfiei finale.
14.3 - Datele efectudrii recep{iilor sunt:
-dataincheierii de cdtre comisia de receplie a procesului verbal de receplie, cu sau fEra obieclii,
pentru recepfia la terminarea lucrdrilor 9i recep{ia la punerea in funcliune.
etc. constatate de
I 4.4' - (l) Executantul are obligalia de a remedia toate neconformitAlile, abaterile
comisia de receplie, menlionate in procesele verbale de receplie gi transmise executantului pentru luare la
cuno$tinlA. Graficul de execufie a lucrdrilor nu se va prelungi cu perioada scursd pentru remedierea de cf,tre

lucrarilor / recep{ia la
executani a neconformitdlilor, abaterilor etc. constatate la recep{ia la tfrminarea
^'',
funcliune.
punereain
'
(2) Neremedierea de cbtre executant a neconformitAlilor, abaterilor @c. constatate la receplia
final6 va conduce la prelungirea perioadei de garanlie de bund execulie pana la remediere acestora 9i
suportarea de cf,tre executant a tuturor consecinlelor care decurg din aceasta qi din prezentul contract'
15. Perioada de garantie

acordati lucririlor

15,1 - Perioada de garanlie decurge de la data recep{iei la terminarea lucririlor p0nd la receplia
finald gi este de2 ani (24 luni) de la receptia si terminarea lucrarilor.
15.2 - (1) Pe toat6 perioada de garanfie executantul are obligalia remedierii pe cheltuiala proprie a
tuturor neconformit6tilor / abaterilor fafd de calitatea gi cantitatea contractatd a lucrf,rilor 9i datorate lui,
rleconfbrmitA\i I abated constatate de achizitor gi aduse la cunoqtinla executantului.
(Z) Executantul are obliga!ia de a executa toate activit6lile prevdzute la alin.(l), pe
cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:
-utilizdrii de materiale, de instalalii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
-unui viciu de conceplie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parfi a lucrdrilor; sau
care ii
neglijenlei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligaliile explicite sau implicite
revin in baza contractului.
(3) perioadele de timp scurse cu remedierea neconcordanlelor / abaterilor menfionate mai sus
se

vor

adduga la perioada de garan{ie a

.

lucrdrilor'

(4)in cazul in iare neconformit1qile labaterile nu se datoreazd executantului, lucrdrile fiind

qi pldtit ca
executate de c6tre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat
lucrbri suplimentare.
- (l) pe perioada de garan{ie a lucrdrilor, in termen de maxim 3 zile de la primirea inqtiin!6rii

rj.:

executantul ur. obligulia de a-gi trimite reprezentnli competenli pentru a participa la
efectuate'
analiza qi stabilirea cauzelor neconformitdtilor / abaterilor constatate de achizitor la lucr[rile
stabilit
de
timp
Executantul arb obligalia remedierii neconformitalilor / abaterilor constatate intr-un interval
producerea
de comun acord cu achizitorul, interval de timp care sd nu provoace insd agravarea lor sau

de

la achizitor,

altora.

neprezentArii executantului la constatare in termenul menlionat anterior,
pe
achizitorul are dreptul sd remedieze neconformitalile / abaterile constatate cu un te( specializat,
buna
garanlia
de
reprezentind
cheltuiala executantului, lbra ca executantul sa emita pretenlii asupra sumei
a
execu{ie. In acest caz, perioada de garan{ie a lucrdrilor se va prelungi cu duratele de remediere
neconformitAtri lor / abateri I or con statate'

(2) in cazul

Modalitati / conditii de Plata
16.l- plAlile se fac in lei, piin ordin de plata in termen de 30 zile, dupa receptia lucrarii pentru
de
fiecare cazan in baza facturii emise de executant, a situatiilor de plata aferente semnate si insusite
de ambele
beneficiar, insotita de procesul verbal de receptie la terminarea lucrare/cazan semnat si insusit
16.

parli.
6
'

_

Situalia de lucr[ri (anexa a facturii), vizat"d de Beneficiar va confirma in acest fel execu{ia conformd
/ sau
cu clauzele contractului a lucrarilor care se doresc a fi decontate. Pentru eventualele furnituri 9i
7

materiale preluate de executant de la achizitor se va prezenta procesul verbal de predare la montaj cu care
acestea s-au scos din depozitul achizitorului.
Vor fi decontate numai situatiile de lucrari care corespund terenului, verificate de executant si
confirmate de dirigintele de lucrari, eventualele cantitati de lucrari in plus sau in minus fata de teren vor
face obiectul unui proces verbal de constatare insusit de dirigintele de lucrare si aprobat de director ce vor
stalabazaincheierii actelor aditionale la contract. In actele aditionale se vor respecta preturile unitare din
oferte.

contractului

i::17. Ajustarea pretului
17.1."- prelurile unitare gi prelul total cuvenit pentru indeplinirea contiagtului, menfionate in anexe la
acesta sunt pretruii ferme pe toatd durata contractuluigi nu se vor putea modifica s4 actualiza, indiferent de
varia\iaunor m6rimi precum rata inflafiei, cursul leu (RON) / USD, prelul energiei electrice 9i / sau termice
etc.

Amendamente
l8.l - Patile contractante au dreptul, pe durata deruldrii contractului, de a conveni de comun acord
modificarea clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanfe care
putut fi
lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora sau in cazul apadliei unor situatrii care nu au
prevdzute la data semndrii contractului.
18.

'

19. Cesiunea

19.1 - Executantul are obligalia de a nu transfera total sau partial obliga{iile sale asumate prin
contract, fbrd sa ob1in6, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
19.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanl,ia sau orice alte
obligatrii asumate prin contract.
20. Forta majora
20.1 - For'{a majord este constatatd de o autoritate competentd
?0.2 - Fo4a majord exonereaza par{ile contractante de indeplinirea
De toatd perioada in care aceasta aclioneazd.

'

obligaliilor asumate prin contract,

suspendatd in perioada de acliune a fo(ei majore, dar lard a
prejudicia drepturile pa4ilor ce 1i se cuveneau pAnd la aparilia fortei majore'
de a incerca
20,4 - inainte de a invoca forla majord, oricare din p6(ile contractante are obligalia
in prevederile
continuarea obligaliilor contractuale atit cit va fi posibil dar gi cu condilia de a se menline
p64i, imediat
celeilalte
notifica
de
a
parte;
obligafia
contractantd care invocd fo(a majord are
contractului.
limitarii
vederea
in
qi in mod complet, producerea acesteia gi de a lua orice mdsuri care ii stau la dispozilie
ZO.Z

- indeplinirea contractului va fi

consecin[elor.
mare de 6luni,
20.5 - Dac6 fo(a majord ac\ioneazd, sau se estimeazA cd va ac{iona o perioada mai
lbrd ca vreuna
fiecare pafte va avea dreptul sa noiifice celeilalte pirli incetarea de plin drept a contractului,
dintre par{i sa poatd pretinde celeilalte daune-interese'
21. Solutionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul glexecutantul

vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin
in legaturd cu
tratative directe, orice neinfelegere sau disputi care se poate ivi intre ei in cadrul sau
indeplinirea contractu lui.
nu
21.2 - Dac[ dup6 l5 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul 9i executantul
de
instantele
la
parti poate apela
reugesc s6 rezolve in mod amiabil o divergenid contractuald, oricare dintre
judecata competente.

22.Limba care guverne za Contractul
22.1 - Limba care guverneazd contractul, inclusiv eventualele acte adilionale la el, este limba
romAn6.

23. Comunicari
23.1 - (1) Orice comunicare dintre p6(i, referitoare la indeplinirea contractului, trebuie sb fie
transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cdt 9i in momentul

primirii.

o'J

23.2 - Comunicirile intre
confirmarii in scris a primirii

pa(i

se pot face qi prin telefon, telegrami, teiex, fax sau e-mail, cu condilia

comunicdrii.

24. Legea

Z

aplicabila contractu lui

24.1 Contractul va

fi interpretat conform"legislaliei din Romdnia

.

Partile au inteles sa incheie astazi,Q,,l0.2019, prezentul contract in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare pafte.
Executant
Asocierea A/C Exact Office Consult si
Instal Service Technoloev SRL

Beneficiar
TERMO CALOR CONFORT
Director General,
Iulian RICHITEA
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