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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 160/17
privind achizitia prin Licitatie Publica
“4 5 ” august 2017

or.Cimislia______
(municipiu, ora§, judep

1.

P arole contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 17/02320 din data de 11
iulie 2017, intre, Consiliul raional Cimislia, cu sediul in or.Cimislia, bd.Stefan cel Mare 12,
telefon: 0241 22058, fax: 024123399, e-mail: consiliu@raioncimislia.md, inregistrat la Camera
inregistrarii de Stat, cu nr. 1007601008915 din “27” decembrie 2001, reprezentat prin Mihail
Olarescu, Presedintele raionului Cimislia, in calitate de Beneficiar, pe de о parte, §i Societatea cu
Raspundere Limitata “Cons Art Engineering”, cu sediul in mun.Chisinau, bd.Dacia, 7 ap.10,
telefon: 022027291, 069060165, fax: 022027291,e-mail: ig.ceban@gmail.com, inregistrat la
Camera inregistrarii de Stat, cu nr. 1014600032805 din “30” septembrie 2014, autorizat pentru
activitatea in construcpi: autorizapa nr. A MMII nr.048235 din 24 mai din “24” mai 2015, eliberati
calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2.

O biectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Lucari de reparatie capitala a et.II a blocului
administrativ din str.Alexandru cel Bun 133, Cod CPV 450000-7, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor §i
prescrippilor tehnice in vigoare.

3.
3.1.

3.2.

P erioada de executare

Durata de executare a lucrarilor contractate este de 5 luni calendaristice de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre
beneficiar - ordonatorul de credite.
Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitapi se datoreaza
urmatoarelor cauze:
a)
generate de Beneficiar;
b)
datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national §i
recunoscute ca legale prin justipe ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este/un

fumizor al Antreprenorului general;
datorita forfei majore sau altei situati i extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d)
influenfei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e)
calami tap lor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parp ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod
corespunzator, a§a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
condipile de receppe, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receppe.
in baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite condipile pentru anuntarea comisiei de receppe. in
cazul in care se constata ca sint lipsuri §i dcficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la о noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receppe. Comisia de receppe
va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentapa de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract, in funcpe de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receppa. Receppa poate fi facuta §i pentru parp de
construcpe distincte fizic si funcponal.
c)

3.3.

3.4.

3.5.

4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

V aloarea lucrarilor §i m odalitatile de plata

Valoarea lucrarilor de construcpei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
2100087,35 lei (doua milioane о suta mii optzeci si sapte lei, 35 bani) (inclusiv TV A).
Modalitatea si condipile de achitare de cate Beneficiar vor fi in felul urmator:
- 10 % - plata in avans in suma de 210008,73 lei (doua sute zece mii opt lei, 73 bani), in
termen de 10 zile de la inregistrarea contractului la Trezoreria Teritoriala Cimislia.
- 90 % - dupa executarea lucrarilor si semnarea procesului-verbal de executare a lucrarilor in
suma de 1890078,62 (un milion optsute noua zeci mii sapte zeci si opt lei, 62 bani), in
termen de 15 zile de la receptionarea lucrarilor executate.
Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.
Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situapei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receppe finala nu va fi
semnat de comisia de receppe, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.
Receppa finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi condiponata de
semnarea procesului-verbal de receppe finala.

5.
5.1.

A justarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative, cu

incidenfa in domeniul acbizipilor publice ce reglementeaza modalitafile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6.

A ntreprenorul general §i subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare §i de
о calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.
6.2. in cazul in care parple din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate §i lucrarile pe care ace§tia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoa§tere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei
subcontractari.

7.

D repturile §i obligatiunile antreprenorului general §i ale beneficiarului

7.1. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligafia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentapa de
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in construcpi. De asemenea, are
obligapa de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra menpnerii ordinii
la locul unde se desfa§oara activitatea.
7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a)
un exemplar integral al documentapei se prevede pentru completarea carpi tehnice;
b)
doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la §antier, iar
c)
altul va fi tinut de catre acesta la dispozipe pentru consultare de catre Inspecpa de
Stat in Construcpi, precum §i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (ata§amentele) §i alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca §i sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract §i trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit
altfel.
7.5. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operapunile pentru
terminarea §i intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de e§alonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa conpna instrucpuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfa§urarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum
survin datorita lipsei acestor documente.

7.7.

7.8.

7.9.
7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.
7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca,
materialele, utilajele de construcfii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garanfie bancara agreata de Beneficiar este 21000,87 lei in cuantum de 1 % din
valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obfina
garantia din partea unei band, pentru о suma care reprezinta garanfia de buna executare a
contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de rcccpfie finala.
Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garanfia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insa cit pretenfiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine о parte corespunzatoare din valoarea garanfiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteaza ca, la data recepfiei, lucrarea executata are calitafile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfa§urarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfa§oara activitafi legate de realizarea
obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozifie desenele §i documentafia
de executare pentru examinare §i sa i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informafiile secrete, precum §i
documentafiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenfiale.
Beneficiarul este autorizat sa emita dispozifiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general §i dirigintelui de santier, cu excepfia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daca Antreprenorul general considera ca dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiecfii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozifiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeaza dificultafi in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referinfa, cailor de circulafie si limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligafiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze §i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i sa in§tiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitafile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligafiunilor legale §i
profesionale.
Beneficiarul are obligatia sa-§i procure toate autorizafiile si avizele prevazute de actele
normative, precum §i regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrarilor in
cauza.
Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:
a) indepartarea de pe §antier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parfi de lucrare necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ.
In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja §i plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau §tiinfifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea lucrarilor in
zona respectiva §i sa comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfa§urarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligafia sa menfina caile de
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, de§euri §i lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de construcfie, surplusurile de materiale,
de§eurile §i lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obfina, pe propria cheltuiala, toate avizele §i aprobarile §i sa
plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8.
8.1

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii
intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislafiei in vigoare.

9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

For^a de m unca

M aterialele §i executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentafia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul §i
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.
Costul probelor §i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovede§te ca materialele nu
sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar. Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de ace§tia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregate§te lucrarea, in depozite de materiale

prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
§i, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze §i sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiilc cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul
vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.
9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului
si va reface aceasta parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile
au fost de calitate corespunzatoare §i realizate conform documentafiei de executare,
dezvelirea, refacerea §i/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
9.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:
a)
suprafefele de teren necesare pentru depozite §i locuri de munca pe santier;
b) caile de acces rutier §i racordurile de cale ferata;
c)
racordurile pentru utilitafi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita
amplasamentului §antierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proporfional de catre ace§tia.
9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozifia Beneficiarului, precum §i cele care nu respecta prevederile contractului, fara a
exista in acest sens о dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
9.10. Prin derogare de la devizul local (formular nr.7 anexat) pozifia 73, 79, 77, Antreprenorul isi
asuma obligafia sa instaleze aceste lucrari, cheltuieli si materiale, de о calitate prevazuta in
documentafia de atribuire oferita de Beneficiar, proiect tehnic, iar instalarea acestora va fi
efectuata doar dupa consultarea in prealabil cu Beneficiarul a calitafii produsului
(materialului) si prezentarea acceptului in acest sens de ultimul.
9.11. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executare.
9.5.

10. Perioada de garanfie §i rem edieri in perioada de garanfie
10.1. Perioada de garanfie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani
calendaristici.
10.2. Perioada de garanfie curge de la data recepfiei finale §i pina la expirarea termenului prevazut
lapunctul 10.1 dinprezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garanfie sa inlature toate defecfiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.
10.4. Daca defecfiunile nu se datoreaza neglijenfei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat §i platit ca lucrari suplimentare.

11. R aspunderea parfilor

11.1. Parfile de contract raspund, fiecare, pentru gre§elile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentanfilor lor legali si ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.
11.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de construcfii se produce о dauna unui tert, parti le
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovafie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general 1-a instiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.
11.4. in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau parfilor de
construcfie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucrarile
executate de alfi agenfi economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiecfiile, in scris,
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informafiile, dispozifiile §i livrarile sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate §i dotarile pe care le are la
dispozifie impotriva degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protecfie contra degradarii lucrarii datorita acfiunilor atmosferice si a
apei §i sa indeparteze zapada §i gheafa.
11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritafilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre parfile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretenfii privind despagubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va refine garanfia de
buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta о penalitate in valoare de 10
% din suma totala a contractului.
11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala in
valoare de 1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 20 %
din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 30 zile, se
considera ca fin d refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va refine garanfia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de 0,01%
din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1% din suma totala a
prezentului contract.
11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensafii
platibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenfilor sau a angajafilor
acestora.

12. Solufionarea litigiilor

/

/

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietatilc materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa о instiinfare prealabila a celeilalte parfi, sa ceara efectuarea unor cercetari de
catre о institufie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a
carei culpa a fost dovedita.

13. R ezilierea contractului
13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a)
Beneficiarul nu-si indepline§te о obligafie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;
b)
Beneficiarul nu onoreaza о plata scadenta mai mult de 3 luni;
c)
Beneficiarul notified antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligafiunilor
contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)
Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau
are о ipoteca pe capital;
b)
Antreprenorul general a abandonat contractul;
c)
Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d)
Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menfionate la punctele 13.1. §i 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cu cel pufin 15 zile lucratoare
anterior dafii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va
efectua recepfia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.
13.6. Plata garanfiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garanfie
(dupa efectuarea recepfiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozi^ii finale
14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:
a.
prezentul formular de contract completat si semnat;
b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantitafi de lucrari §i utilaje, devizele-oferta §i listele cu consumurile de resurse
anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulafie intemafionala.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepanfe in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parfi.
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intra in vigoare dupa inregistrarea
lui de catre Agenfia Achizifii Publice si, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de catre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanfelor, fiind valabil pina la 31 decembrie
20 ' f t f .
14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voinfa al ambelor parfi si este semnat astazi, “23”
august 2017 .
14.7. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislafia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

15. R echizitele juridice, po§ta!e §i de plafi ale parfilor
“ BENEFICIAR”: Consiliul raional Cimislia
Adresa:
Tel./Fax:

Or.Cimislia, bd.Stefan cel Mare 12
024122058/024123277

“ ANTREPRENOR” : SRL”Cons Art
Engineering”
Adresa: Or.Chisinau, bd.Dacia 7,
ap.10
Tel./Fax: 022027291/069060165

Denumirea Ministerul Finantelor - Trezoreria
Bancii: de Stat
Adresa
Bancii:

BC”Moldova Agroindbank”

P^' esa Chisinau, Filiala 31
Bancn:
Cod
Cod XREZmD2X
AGRNMD2x489
Bancar:
Bancar:
C o n td e \\l^ \% ^ № V ^ \\\^ £ \4 ^ ^ ^
Contde MD73AG00000002251238773
decontare:
decontare: f
Cod fiscal: Ю07601008915
Cod fiscal: Ю14600032805

16.

Sem naturile parfilor
“ ANTREP1
L.§.

Coordonat legalitate, Jurist - Casap Д<
Coordonat aspecte contabile, Contabil-^ f^Bulat T._
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