CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI
nr.

_din
05.10.2018

Preamb
ul
În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de
execuţie lucrări, între:
1.
Părţile
contractante
Comuna Vicovu de Jos, cu sediul in loc. Vicovu de Jos, cod postal ………………, telefon
/ fax …………………., cod fiscal ………….., cont trezorerie RO……………………, deschis
la Trezoreria ……………………………….., reprezentată prin Tugui Vasile Primar, …………………- Contabil, ……………………… - Secretar, în calitate de
Beneficiar, pe de o parte
şi
………………………….
cu
sediul
în
……………………………………..,
email:…………..
…..
având
număr
de
înregistrare
în
Registrul
Comerţului: ……………………, cod unic de înregistrare ………………………., cont curent
nr.
........................................
deschis
la
...............................,
reprezentată
prin ……………………. în calitate de Contractant,
pe de altă
parte.
2.
Definiţii
În prezentul contract următorii termeni vor fi
interpretaţi astfel:
a. contract de achiziţie publică de lucrări - contractul de achiziţie publică care are ca
obiect: fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu
una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1; fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea,
cât şi execuţia unei construcţii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care
corespunde cerinţelor stabilite de autoritatea contractantă care exercită o influenţă
determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei;
b. contractant - orice operator economic care este parte la un contract de
achiziţie publică;
c. preţul contractului - preţul plătibil contractantului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale,
asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde contractantul
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.
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g. ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de achizitor către contractant
privind execuţia lucrărilor.
h. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile
contractului de execuţie.
i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea
contractantului 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 contractantului. Aceste
restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi
acţionând sub autoritatea şi controlul contractantului.
j. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este
acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire
plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de execuţie 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. proiectul: proiectul (documentaţia) în legătură cu care sunt executate lucrările
în conformitate cu
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prevederile din prezentul
contract;
m. sector de lucrare : obiect de construcţie, parte a obiectivului de investiţie cu
funcţionalitate distinctă în
cadrul
ansamblului
acestuia.
n. termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare
emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al
perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi
nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.
o. garanţia de participare: suma de bani care se constituie de către ofertant în
scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament
necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului
de achiziţie publică.
p. 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.
r. perioadă de notificare a defecţiunilor înseamnă perioada de timp cuprinsă între
momentul identificării
defecţiunii şi momentul transmiterii către contractant a notificării privind defecţiunile
apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data
recepţiei la terminarea lucrărilor sau Sectoarele de Lucrări şi recepţia finală, la expirarea
perioadei de garanţie acordată lucărilor.
s. DUAE - documentul unic de achiziţii european furnizat în format electronic prin
utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe
propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare
şi selecţie
3.
Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural şi vice versa, 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.
Clauze
obligatorii
4. Obiectul principal al
contractului
4.1 - Contractantul se obligă să execute, să finalizeze şi să remedieze orice defecte
aferente contractului de lucrări avand ca obiect: Executia lucrarilor pentru obiectivul:
“Amenajare parc primarie comuna Vicovu de Jos, jud. Suceava ” în perioada convenita şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească contractantului preţul convenit in contract, pentru
execuţia si finalizarea lucrarii pentru obiectivul: Amenajare parc primarie comuna Vicovu de Jos,
jud. Suceava ”.
5.
Preţul
contractului
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5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractantului de către
achizitor este de
lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
lei,
5.2. Lucrările se vor deconta în limita fondurilor
bugetare alocate.
6.
Durata
contractului
6.1 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele
până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate.
6.2. Durata prezentului contract este de ……………….. de la emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor.
7.
Executarea
contractului
7.1 - Executarea contractului se face dupa emiterea ordinului de incepere a contractului si
predarea amplasamentului, în conformitate cu graficul de îndeplinire, anexa ce face parte
integrantă din prezentul contract.
8.
Documentele
contractului
8.1 - Documentele contractului sunt cele precizate mai jos şi fac parte integrantă din
prezentul contract :
a)
propunerea
tehnica
b)
propunerea
financiară
c) garanţia de bună
execuţie
d) graficul de îndeplinire a
contractului;
e) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ
(daca este cazul);
f) contractele de subcontractare (daca
este cazul);
g) acordul de asociere (daca este
cazul).
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 – Contractantul 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 dipoziţii, contractantul
suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care
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