
Detalii anunt nr. 1051 din 05.04.2022

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Executie lucrari

Denumirea achizitiei: Reparatii curente cladire nr.269 (sediu pentru Posta )

CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii

Valoarea estimata fara TVA: 67.227 Lei

Conditii contract: Prestatorul se obliga sa execute lucrarile la standardele si/sau

performantele prevazute în documentaţia tehnică ataşată.

Durata contractului: maxim 3 luni de la data transmiterii dispozitiei de începere a lucrărilor.

Conditii participare: Ofertantii vor prezenta pana la termenul limita, in formatprintat, semnat

si stampilat, la sediul primariei comunei Şepreuş, documentele de calificare, propunerea

tehnica si financiara.
A. Documente de calificare:

- Declaratie privind neincadrareain prevederile art.60 din Legea nr.98/2016

__ Certificatul constatator emis de O.N.R.C. — din care sa reiasa domeniul deactivitate
al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în

codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C

B. Propunere tehnică
:

_ Prezentarea modului derealizarealucrărilorprin care ofertantul va demonstra că

va executa toate lucrările prevăzute în documentaţie, cu respectarea tuturor

prevederilor din devizul de lucrari.

- Modelulde contract asumat decătreofertant.

C. Propunereafinanciară
- Propunereafinanciară va cuprinde următoarele:

- formularul de ofertă
_ Centralizatorul cu lucrările executate de asociaţi, subcontractanți;
_ Formularul FI — centralizatorul cheltuelilor pe obiectiv
_ Formularul F2 - centralizatorul cheltuelilorpe obiectiv si categorii de lucrari

_ Formularul F3 — listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări

_ Formularul C6 — lista consumurilorde resurse materiale
_ Formular  C7 — lista consumurilor cu mana de lucru
_ Formularul C8 — lista consumurilorde orede functionare a utilajelorde constructii

_ Formularul C9 — lista consumurilor privind transporturile

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.

. Notă: departajarease vaface exclusiv în funcţie depreţ şi nu prin cuantificarea altor

elementede natură tehnică saualte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a

contractului de către operatorii economici în vederea departajării ofertelor, autoritatea

contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatăţiteiar operatorii

economici vor transmite răspunsul lor, caz în care contractul vafi atribuit ofertantului care a

prezentat prețul cel mai scăzut.



Garanţia de bună execuție
Ofertantul declarat câştigător va constitui garanția de bună execuţie în cuantum de 5 % din

prețul contractului, fără TVA.
Garanţia de bună execuţie se va constituiîn conformitate cu una din situaţiile prevăzute la art.
40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2006 privind achiziţiile publice, aprobate
prin HG nr. 395/2016.
Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de $ zile lucrătoare de la data semnării
contractului de achiziţie publică. Constituirea garanţiei de bună execuţie reprezintă condiție
obligatorie pentru eliberarea ordinului de începere a lucrărilor. Garanţia de bună execuţie se
constituie pe perioada cuprinsă între Ordinulde începerealucrărilor şi procesul-verbal de
recepție finală a lucrărilorşi se eliberează în conformitate cu prevederileart. 42 alin. (4) din

Normele aprobate prin HG nr. 395/2016.

Termen de garanție acordat lucrării: 36 luni
Termen limita primire oferte: 12.04.2022 ora 12,00
Persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante:

-  Morgociu loan — Presedinte comisiei de evaluare Viceprimar
- Rosca Mihai - Membru comisie de evaluare
- Zamfir Dorina - Membru comisie de evaluare

Informatii suplimentare: Oferta se va depunela sediul Primariei Comunei Sepreus ,

str.Piata Rebeliunii nr.1 judet Arad, tel. +40 0257356262. inplicsigilat, cu adresa de
inaintare panala data de 11.04.2022 ora 16,00 sau pe e-mail
primariasepreus( gmail.com si vafi valabil 30 dezile. Ofertele depuse dupa ora 16,00 nu
vor fi luate în considerare. Oferta câştigătoare va fi incarcata in SEAP cu denumirea si cod

cpvindicatsi se va notificasi autoritatea contractanta cu privire la postarea ofertei in SEAP.



OFERTANTUL

Înregistrat la sediul achizitorului — Comuna Șepreuş
nr. J.

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: COMUNA ŞEPREUȘ, JUDEŢUL ARAD

Ca urmarea anunţului publicitar nr. din publicatpesite-ul comunei Şepreuş,
privind atribuirea contractului de lucrări aferente obiectivului Reparatii curente cladire
nr.269 ( sediu pentru Posta ) noi ......mmeeeeeeee vă transmitem alăturat
următoarele:

- plicsigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând:
a) oferta;
b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastrăeste corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării ....ccueeneneeeeeeneeee

Cu stimă,

Operator economic,



OFERTANT.

Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relaţiilor
de muncăși privind respectarea legislaţiei de securitate și sănătate în muncă

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in (adresa de
domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria
de. „.., la data de ............, CNP ... în calitate de reprezentant imputernicit al

Ofertantului/ Subcontractantului . . (in cazul unei Asocieri, se va completa
denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari

organizată de
declar pe propria raspundere,ca petoata durata

contractului, voi respecta reglementarile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de

munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere,ca pe toata durata contractului, voi respecta
legislatia de securitateşi sanatate in munca, in vigoare, pentrutot personalul angajatin executia
lucrarilor.

Totodata, declar ca am luatla cunostinta de prevederileart 326« Falsul in
Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoarea adevărului, făcută unei

persoane dintrecele prevăzuteîn art. 175 sau unei unităţi în care aceastaîşi desfăşoară activitatea în

vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cuînchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data Reprezentant imputernicit al Ofertantului

(semnatura si stampila)



Operator Economic

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese

...„ identificat cu act de identitate (CI), seria ....,
in calitate de reprezentant legal al ofertantului

Subsemnatul ...... .. domiciliat in

„eliberat de SPCLEP
-. mere. ameee „... pentru achizitia: Reparatii curente cladirea nr.269 ( sediu pentru Posta )

organizată de Comuna Sepreus , declar pe proprie răspundere, următoarele: cunoscând prevederile art. 59 şi 60 din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în
autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea achiziţiei, declar că societatea noastră nu se

află în situaţia dea fi exclusă din achiziția prezentă.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante în ceeace priveşte organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire sunt:

MORGOCIU IOAN - Presedinte comisie de evaluare Viceprimar

- ROSCA MIHAI Membru comisie de evaluare
- ZAMFIR DORINA Membru comisie de evaluare

Subsemnatul declarcă voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursulderulării procedurii de atribuirea contractului de achiziţie

publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică, având

în vedereși prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016.

Subsemnatul declarcă informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţelegcă autoritatea
contractantă are dreptul deasolicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de

care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea

prevederilor legislaţiei penale privind falsulîn declaraţii.

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă deprevederile art.292 „Falsul în declaraţii” din Codul Penal referitor
la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unuiorgan sau instituţii de statori uneialte unităţi în vederea
producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia
făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea dela3lunila 2 ani sau cu amendă”

Data completării .......< cecene Operator economic



Ofertant

FORMULAR DE OFERTĂ

Către Comuna Şepreuș, Judeţul Arad

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanți ai ofertantului

(eEa„ne oferim ca, în conformitate cu prevederileşi cerinţele cuprinse
în documentaţia mai sus mentionată, să executam lucrări pentru obiectivul „ Reparatii curente
cladire nr.269 ( sediu pentru Posta ) pentru suma de .......... eneaneaneaneaeeaeE
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să incepem
executarea lucrarilorin maxim5zile lucratoare dela primirea ordinului în acest sens dinpartea
achizitorului.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, (treizeci)
respectiv până la datade ....... „. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poatefi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadeide valabilitate.

4. Am înţelesşi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):

|| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”/"altă ofertă”.
X nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind

câştigătoare, vor constitui un contract angajantîntre noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sauorice sau orice
ofertă primită.

Data .

OFERTANT



ROMANIA
JUDETUL ARAD
COMUNA ȘEPREUȘ

CONTRACT DE EXECUTIE LUCRĂRI
Nr. din.

1.Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii

nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicareaprevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului cadru, s-a încheiat prezentul contract :

între

COMUNA ȘEPREUȘ cu sediulin comuna Șepreuş, Str. Piaţa Rebeliunii nr.1, judet Arad, tel. 0257356262,
CUI 3519348, cont ROSITREZ24A705000200200X deschis la Trezoreria Chisineu Cris reprezentată legal

prin primar PINTEAN IOAN numitîn prezentul contract ACHIZITOR

şi

sc cu sediulîn , str. nr. „jud. „Cod Unic de
Înregistrare număr de înmatriculare „cont deschis la

, reprezentata legal prin având funcţia de în

calitate de executant, pe de alta parte.
2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vorfi interpretat astfel:

a. contract- prezentul contractşi toate anexele sale;
b. achizitor şi executant- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract şi succesorii

legali ai acestei persoane;

c. preţulcontractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. standarde-standardele, reglementările tehnice sauorice alte asemenea prevăzuteîn caietul de sarcini şi în

propunerea tehnică;

e. amplasamentul lucrării -locul unde executantul execută lucrarea;

f. forţa majoră-astfel cum este definită la art. 1.351 alin.2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

g. zi-zile-zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres căsunt zile lucrătoare;

h. data de începerea proiectării-înseamnă data notificată decătre achizitorcu privire la începerea activităţii de

proiectare;

i. data de începere a lucrărilor de execuţie-înseamnă data precizată în ordinul de începerealucrărilor de

execuţie emis de achizitor;

|. durata de execuţie-înseamnă duratade realizarealucrărilorde execuţie, conform graficului general de

realizare a investiţiei, calculată dela data de începere a lucrărilor;

k. perioada de garanţie-perioadăde timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilorsi data recepţiei
finale, a cărei durată se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia executantul are obligaţia înlăturării pe
cheltuialasaatuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale, a
reglementarilor tehnice aplicabile sauafolosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare.

1. lucrări permanente-lucrările permanente necesarafi executatede către executant potrivit prevederilor
contractului (inclusiv echipamentele şi documentele executantului);

m. lucrări provizorii-toatelucrările provizorii de orice tip (altele decât utilajele executantului), necesare pentru
proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor permanente şi remedierea oricăror defecţiuni;



n. şantier- locurile în care vor fi executate lucrările permanenteşi unde se vor livra echipamentele şi

materialele şi oricare alte locuri prevăzute ca fiind parte componentă a şantierului;

o. ordin administrativ - document emis de către achizitor

p:supervizor-achizitorul sau o echipă desemnată deachizitor printr-un ordin administrativ. Supervizorul are
atribuţiile tehnice, financiare şi contractuale şieste notificat executantului. Supervizorul are în echipa sa diriginţi
de şantier autorizaţi, potrivit prevederilor Legii, şi orice alte persoane pentru îndeplinirea rolului său;

3. Interpretare

3.I-În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la formade singular vor include forma
de plural şi viceversa, acolo unde acestlucru 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 vorfi interpretate prin raportare la întregul contract.

4. Obiectul principal al contractului

4.1-Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrăriavând ca obiect REPARATII CURENTE
CLADIRE NR.269 ( SEDIU PENTRU POSTA)
Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii (Rev.2) în termenele convenite şi în conformitate cu prevederile
listei de cantităţi de lucrări, ofertei tehnice, ofertei financiare şicu obligaţiile asumateprin prezentul contract.

5. Preţul contractului

5.1-Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de
lei fără TVA,la care se adaugă TVA de 19% în valoare de lei, valoarea contractului cu
TVA fiind de lei.

5 2-În cazul deplasărilor pe teren, executantul trebuie să asigure pentru echipa sa,pe toată durata deplasărilor,
întreaga logistică şi echipamentul necesar. Costurile implicate de aceste activităţi sunt considerate ca incluse în

preţul contractului.

5.3-Costurile legate de redactarea, multiplicarea şi transmiterea documentaţiei precum şi ale oricăror materiale,
elaborate de către prestator sunt considerate ca incluse în preţul contractului.

5.4-Preţul este ferm înlei. Achizitorul îşi rezervă dreptul dea efectua modificări ale contractului de lucrări,
numai în condiţiile prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional.

6. Durata contractului

6.1-Prezentul contract începe să producă efecte dela data semnării acestuia de către părți.

6.2- Durata contractului este de maxim 3 delunidela data transmiterii dispozitiei de începerea lucrărilor.

6.3-Prezentul contract încetează să producă efecte după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7 Executarea contractului

7.1-Durata de execuţie a lucrărilor este de 3 luni termencare începe să curgăde la data data transmiterii
dispozitiei de începere a lucrărilor.In acest sens, executantul areobligatia deatransmite graficul de executie in

termen de3 zile dela transmiterea ordinului de incepere a lucrărilor de către achizitor.

8. Documentele contractului

8.1-Documentele contractului sunt :

a) listele de cantităţi

b) oferta financiară şi ofertă tehnică

C) garanţia de bună execuţie



d) actele adiţionale dacă vorfi încheiate

€) alte anexe la contract

Achizitia pe SEAP

9. Standarde

9.1 (1)-Executantul garantează, prin semnarea contractului, că la data recepţiei la terminarea lucrării, lucrarea
executată va avea calităţile declarate de către executantîn propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor
tehnice în vigoare.

(2)-La lucrările la care sefac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în

toleranţele admise prin reglementarile tehnice în vigoare.

10. Protecţia patrimoniului cultural naţional

10.1-Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiectede interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a
achizitorului.

10.2-Executantul areobligaţia dealua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sauoricarealte
persoane să nu îndepărteze sausă deterioreze obiectele prevăzutela pct. 10.1, iar imediat după descoperirea şi
înainte de îndepărtarea lor,dea înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile
primite delaachizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă
întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de

execuţie la care executantul are dreptul.

10.3-Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luatla cunostinta despre descoperirea obiectelor prevăzutela pct.
10.1, dea înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culteşi Patrimoniu
Cultural Naţional Arad.

11. Obligaţiile executantului

11.1 (1)-Executantul are obligaţia dea executa şi finaliza lucrările in vederea realizarii obiectivului
REPARATII CURENTE CLADIRE NR.269 (SEDIU PENTRU POSTA ) în termenele conveniteşi în

conformitate cu prevederile listei decantităţi de lucrări, ofertei tehnice, ofertei financiareşi cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract.

(2)-Executantul are obligaţia, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate
celelalte obiecte, de a supraveghea lucrările, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute deşi pentru contract,
în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduceîn mod rezonabil
din contract.

11.2-Executantul are obligaţia de a efectua lucrările în funcţie de priorităţile stabilite de achizitorşi comunicate
prin intermediul persoanelor împuternicite în acest scop.

11.3-(1) Executantul areobligaţia dea efectua lucrările conform listei de cantităţi de lucrării stabilite de
achizitor, anexăla contract, urmând a respecta prevederile cuprinse în proiectul tehnic, partescrisă şi parte
desenată.

(2)-Executantul estepe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor
executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor Legii
nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

11.4-Executantul areobligaţia dea respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată
sau nu în contract, referitoarela lucrare. În cazul în care executantul considerăcă dispoziţiile achizitorului sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul dea ridicaobiecţii, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl
absolve deobligaţia dea executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor
legale.

11.5 (1)-Executantul este responsabil de trasarea corectăalucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi

de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii
responsabilităţii respective.



11.6-Pe parcursul execuţiei lucrărilorşi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

î) dealua toatemăsurile pentru asigurarea tuturor persoanelora cărorprezenţă pe şantier este autorizată şi de a

menţine şantierul (atât timpcât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâttimp cât acestea nu sunt finalizate
şi preluate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane ;

ii) de a procura şi deaîntreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarma şi

pază, când şi unde sunt necesaresau au fost solicitate de către achizitor sau de către alteautorităţi competente, în
scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita
orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor sau altora, rezultate din poluare, zzomot sau alţi

factori generaţi de metodele sale de lucru.

11.7-Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună starea lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi

instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data de emiterii ordinului de începere a lucrărilor până la data
semnării procesului-verbal de recepție finalăa lucrării.

11.8 (1) -Pe parcursul execuţiei lucrărilorşi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura
permisă de respectarea prevederilor contractului, dea 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 oricăreialte persoane.

11.9 (1)-Executantul are obligaţia dea utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt
pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora decătre traficul propriu sau al

oricăruia dintre subcontractanţii săi. Executantul va selecta traseele, va alegeşi 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 saualtora asemenea, depeşi pe şantier, să fie limitat, în măsura în
care este posibil, astfel încâtsă nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2)-În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunicăcu sau care se
află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor saualtora asemenea,
executantul sau subcontractanţii săi, au obligaţia dea despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri

(3)-Cu excepţia unor clauze contrare prevăzuteîn contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea,
modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau
altora asemenea,aoricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

(4)-Executantul este obligat să restituie achizitorului atât sumele de bani încasateîn plus câtşi foloasele
necuvenite constatate de orice instituţie a statului careare drept de control asupra actelor achizitorului.

(5)-În cazul neachitării voluntare a sumelor prevăzute laalin (4) achizitorul are dreptul dea reţine garanţia de
bună execuţie în cuantumul corespunzător astfel încâtsă se acopere sumade bani încasată în plus. Dacă această
sumănu acoperă în întregimevaloarea încasată în plus, achizitorul are dreptul de a formula acţiune în justiţie
pentru recuperarea diferenţei neacoperite de suma provenită din garanţia de bună execuţie.
11.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) dea evita, pe cât posibil, acumulareade obstacole inutile peşantier;

ii) de a retrage oriceutilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi îndepărta depe şantier dărămăturile, molozul sau lucrările provizorii deorice fel, care nu
mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul dea reţinepe şantier, până la sfârşitul perioadei degaranţie, numai acele materiale,
echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în
perioada de garanţie.

11.11 (1)-Termenul de verificareasituaţiilor de lucrări, vafi de 5 zile lucrătoare dela data înregistrării la

Primaria Şepreuş a acestorsituaţii de lucrări.



(2)-Documentele vor fi susţinute de reprezentantul executantului, în prezenţa reprezentantului achizitorului la

sediul Comunei Șepreuș.

(3)- Documentele verificate şi certificate de achizitor conform metodologiei închiderilor de lună, anexăla
contract, se înregistrează de executant la registratura Comunei Șepreuş.

11.12- Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legatede echipamentele, materialele, folosite pentru sau

în legătură cu lucrările executateşi
ii) daune-interese, costuri, taxeşi cheltuieli de orice natură, aferente, pentru sauîn legătură cu lucrarile
efectuate, cu excepția situaţiei în careoastfel de încălcare rezultă din documentaţia întocmită de către achizitor.

11.13- Executantul îşi va instrui personalul propriu (instructaj introductiv general, la locul de munca şi periodic)
privind securitatea muncii şi situaţii de urgenţă, în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate în folosul
achizitorului.

11.14- Executantul va verifica periodic, modulîn care sunt asigurate şi respectate măsurile de securitate şi

sănătate în muncă şi protecţie la incendii cunoscând faptul că estedirect răspunzător de producerea unor
evenimente de natura celor care fac obiectul prezentului contract.

11.15-Accidentele de muncă suferite de personalul executantului, pe amplasamentul unde execută lucrarea,
datorate neasigurării sau nerespectării măsurilor de securitate a muncii şi/sau prevenire a incendiilor, se

comunică, în condiţiile legii, de către executant la ITM Arad respectiv la ISU Arad.

11.16-Accidentele de muncă produse pe traseu (pe traseul normalşi în timpulnormalde deplasare dela locaţia
unde se execută lucrarea contractată spre domiciliu şi invers), precum şi accidentele de de circulaţie suferite de

personalul executantului se înregistrează de către acesta.

11.17-Executantul are obligaţia, ca în situaţia în care un contract de subcontractare este denunţat
unilateral/reziliat de către una din părţi, să preia partea/pările din contract aferente activităţii

subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant, respectând condiţiilede la art. 24
din prezentul contract.

11.18 (1)-Executantul garantează pentru calitatea lucrărilor, produselor şi materialelor din componenţa
mixturilor precum şi faptul că sunt agreate, atestate, omologate sau certificate conform Legii nr. 10/1995,

privind calitatea în construcţii, actualizată, cu toate modificările şi completările ulterioare.

(2)-Materialele vorfi puse în operă doar după încheierea între executant şi responsabilul de sectora unui proces
verbal de recepție materiale.

11.19-Executantul va prezenta graficul de executie defalcat pe fiecarecategorie şi pe faze de lucrări,
menţionând totodată la fiecare fază şi categorie de lucrări, durata acestora, grafic cevafi aprobat de achizitor.

11.20- Executantul are obligaţia de a executa lucrările în conformitate cu graficul de execuţiea lucrărilor.

11.21- Executantul are obligatia deasolicita la plata lucrarile realizate, numai dupa depunerea documentelor
pentru decontare.

11.22-În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării lucrării care constituie obiectul prezentului contract de
către organele abilitate pentru verificaresi control, Executantul are obligatia caîn termen de 15 zile de la

primirea notificării din partea achizitorului sărestituie sumele încasate necuvenit în urma neregulilor mentionate
mai sus. Contestarea temeiniciei solicitării ori a constatărilor organelor de control nu înlăturăobligatia de
restituire a executantului privind suma notificată.

11.23- Executantul va asigura procurarea/administrarea resurselor necesare - Personalul, Materialele,
Echipamentele, aparatura, Utilajele şi toate celelalte articole, provizorii sau permanente, pentru a executa,
finaliza şi remedia orice vicii, în măsura prevăzută în Contractsau aşa cum se deduce rezonabil din Contract.

11.24- Executantul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de către Supervizor/ persoanei desemnate
drept reprezentant al Achizitorului. În cazul în care Executantul consideră că cerinţele unui Ordin Administrativ



depăşesc autoritatea Supervizorului/ persoanei desemnatedrept reprezentant al Achizitorului, sau scopul

Contractului, Executantul va transmite o notificare motivată acestuia/acesteia.

11.25- Executantul va transmite, în termen de5zile dela primirea unei cereri a Achizitorului în acest sens, orice

informaţii şi documente cu privire la condiţiile în care este implementat Contractului.

11.26- În cazul în care Executantul constituie o asociere, consorţiu sau altă grupare formată din două sau mai

multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual şi în solidar faţă de Beneficiar pentru
executarea Contractului şi îndeplinirea obligaţiilorcontractuale, inclusiv în privinţa oricărei sume recuperabile.
Aceste persoane vor notifica Achizitorul cu privire la liderul lor, persoană desemnată de asociere să acţioneze în

numele său în cadrul acestui Contract şi carevafi autorizată să angajeze asocierea. Componența (inclusiv
identitatea liderului) şi statutul asocierii nu vorfi modificate fără acordul prealabil al Achizitorului.

12. Obligaţiile achizitorului

12.1-Achizitorul se obligăsă plătească executantului preţul convenit pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor care
fac obiectul prezentului contract

12.2- (1) Achizitorul areobligaţia dea pune la dispoziţia executantului, fără plată, amplasamentul lucrării,
liber deoricesarcină, precum şi suprafeţele deteren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier
şi căile de acces rutier

12.3 (1) Achizitorul prin reprezentantul său (responsabilul de sector) are obligaţia dea verifica documentaţia

prezentată de executant şi de a certifica prin semnătură corectitudinea întocmirii acestuia, în concordanţă cu

lucrările executate.

(2) Verificarea de către reprezentantul achizitorului a documentaţiei depusă de executant şi certificarea acesteia
se face în termen de5zile de la data prezentării documentaţiei de către executant.

12.4- Achizitorul va comunica informaţiile aflate în posesia sa, pe care Executantul le poate solicita în mod
rezonabil pentru executarea Contractului.

12.5- Achizitorul va asigura Executantului accesul pe Şantier şi va pune Şantierul la dispoziţia Executantului la

termeneleşi pentru sectoarele prevăzute în Condiţiile Speciale/documentaţia de atribuire.

13. Sancţiunipentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

13.1-În cazul în care, executantul nuîşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contract, precum şiîn cazul

nerespectării clauzei prevăzute la pct. 11.23, acesta are obligaţia deaplăti achizitorului penalităţi de întârziere în

cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere aplicate la valoarea lucrărilor rămase de executat, începând cu

ziua următoare datei dela care acesta avea obligaţia executării lucrărilor care fac obiectul contractului şi până la

executarea lor efectivă.

13.2 (1)- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenele şi condiţiile prevăzute la art. 19, atunci
acesta areobligaţia dea plăti penalităţi de întârzierede 0,2% pentru fiecare zi deîntârziere la valoarea facturii

neachitate, începând cu data scadenţei facturii.

13.3 (1)-Oricare dintre părţi poate proceda la denunţarea unilaterală a prezentului contract, prin notificarea
scrisă a debitorului, atunci când acestase aflăîn întârziere pentru o perioadă mai mare de15 zile.
(2)-În cazul denunţării unilaterale a prezentului contract, partea care nu este în culpăare dreptul dea fi
despăgubită pentru întregul prejudiciu carei-a fostcauzat ca urmare încetării prezentului contract

(3)-În cazul în care contractul încetează datorită neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, de către executant,
acesta este obligat să achite achizitorului daune interese la valoarea totalăa contractului prevăzută la pct. 5.1 din
contract.

13.4 (1)-Achizitorul îşi rezervă dreptuldeasolicita denunţarea contractului aflat în derulare, printr-o notificare
scrisă, transmisă administratorului judiciar/lichidatorului în situaţia în care executantul a intratîn insolventă, în

condiţiilestabilite de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenireainsolvenţei şi de insolvenţă, fără ca
denunţarea să prejudicieze sausă afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru achizitor. În acest caz,
executantul/subcontractantul are dreptul dea pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.



(2)-În condiţiile prevăzute lapct alin (1), achizitorul va întreprinde toate măsurile de preluare a amplasamentului

şi deevaluare a lucrărilor executate până la aceadată, precum şi a materialelor identificate pe şantiar.

13.5 (1) - În cazul în care executantul/subcontractantulnuîşi va îndeplini obligaţiile, le va îndeplini defectuos,
nu respectă perioadele convenite sau produce orice alte prejudicii achizitorului, executantul vafi direct

răspunzător pentru daunele produse. În acest caz achizitorul are dreptul de a solicita executantului toate
cheltuielile pentru repararea prejudiciului produs.

(2) Valoarea prejudiciului este compusă din valoarea contractului sau dupăcaz, din valoarea care a mai rămas
din contract şi valoarea ce rezultă, cu titlu de daune, ca urmareaproducerii unor evenimente rutiere, degradări,

pagube umane sau materiale.

13.6-Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul dacă:

a) executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care arfi determinat excluderea

sa din procedurade atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice:

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit executantului şi avândîn vedereo încălcare gravăa obligaţiilor care

rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii

Europene

14. Garanţia de bună execuţie

14.1- Executantul se obligă să constituie garanţia debună execuţie a contractului în cuantum de 5 % din preţul
contractului, fără TVA,în termen de maxim $ zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract.

14.2 (1) - Garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o
societate bancară sau de o societate de asigurări, sau prin reţineri succesive din sumele datoratepentru facturi

parțiale. Suma iniţială care se depune decătre contractant în contul de disponibil deschis trebuie să fie de cel

puţin 0,5% din preţul contractului de fără TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa
alimenteze contul de disponibil prin retineri succesivedin sumele datorate si cuvenite executantului pana la
concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie si va instiinta executantul despre varsamantul
efectuat, precum si despre destinatia lui.

(2)-Formade constituire a granţiei de bună execuţie nu va puteafi modificata pe toata durata derularii
contractului.

(3)-Garanţia de bună execuţie este irevocabilă.

14.3-Achizitorul are dreptul dea emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul derulării
contractului, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător din culpasa, obligaţiile asumate prin prezentul contract.

Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul are obligaţiadea notifica pretenţia
atât executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare, în termen de3zile, precizândobligaţiile care

nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună
execuţie, parţial sau total, executantul are obligaţia dea reîntregi garanţia în cauză raportat larestul rămas de
executat.

14.4 (1)-În cazul contractelor de lucrări, achizitorul are obligaţia dea elibera/restitui garanţia de bună execuţie
după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la
terminarea lucrărilor, dacă nuaridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este
minim;

b) restul de 30% din valoareagaranții, la expirarea perioadei de garanţiealucrărilor executate, pe baza
procesului-verbal de recepţie finală.

(2)-Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilorşi, respectiv, de recepție finală potfi întocmiteşi
pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punctde vedere fizic şi funcţional,
proporţional cu valoarea lucrărilor recepționate.

14.5- Restituirea garanţiei se va face pe baza unei solicitări adresată în acest sens.



14.6- Garanţia acordată lucrării executateîn baza prezentului contract este distinctă de garanţia de bună execuţie

a contractului.

15. Începerea şi execuţia lucrărilor

15.1 (I)-Executantul areobligaţia deaîncepe executarea lucrărilordela data primirii ordinului de începere emis

de achizitor, după constituirea garanţiei de bună execuţie şi încheierea procesului verbal de predare-primire a

amplasamentului întocmit conform dispoziţiilor achizitorului.

15.2-(1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie, listelor de cantităţi de lucrări şi să fie

terminatela data stabilită în prezentul contract. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se
consideră date contractuale.

(2) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilorsau terminarea pregătirilor, achizitorul este
îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal, iar în cazul
neconformării, la expirarea termenului stabilit achizitorul poate proceda la denunţarea unilaterală a contractului.

15.3-(1) Achizitorul aredreptul de a supraveghea derularea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor

cu specificaţiile din anexele la contract.

(2)-Executantul areobligaţia dea asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere,
depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legatede îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv

pentru verificarea lucrărilor ascunse.

(3)-Executantul are obligaţia deaasigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea,
măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelorşi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin
executantului.

(4) 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 suntcorespunzătoare calitativ sau că manopera nu

este în conformitate cu prevederile contractului.

15.4 (1)-Executantul are obligaţia dea nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2)-Executantul areobligaţia dea notifica achizitorului, ori de câteori astfelde lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt
finalizate, pentrua fi examinate şi măsurate.

(3)-Executantul areobligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a
reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

(4)-În cazul în carese constată călucrările suntde calitate corespunzătoare şi au fost executate conform
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportatedecătre achizitor,
iar în caz contrar, de către executant.

16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

16.1-Executantul vafi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie dacă şi în măsura în care terminarea
lucrărilor este sau vafi întârziată datorită uneia din următoarele cauze:

(îcondiţii meteorologice adverse excepţionale. Condiţii meteorologice adverse vor fi considerate excepţionale
dacă probabilitatea lor de apariție este mai mică decât o dată într-o perioadăde timp definită ca durata de
execuţie la semnarea contractului multiplicată cu 5, luându-se în considerare specificul lucrărilor, localizarea
şantierului şi perioada din an în care au apărut condiţiile respective;

(îi) autorităţi publice, personalul lorsau agenţii lor întârzie activitatea executantului din motive care nu se
datorează culpei executantului şi într-un mod pe careun executantul diligent nuîl putea prevede la data
depunerii ofertei sau preveni în mod rezonabil;

(iii) Ordine Administrative care afectează data de terminarea lucrărilorşi care nu se datorează culpei
executantului, inclusiv modificări (în cazul în care nu s-a convenit altfel în cadrul modificării);

(iv) neîndeplinirea de către achizitor sau personalul achizitorului a obligaţiilor carele revin prin contract;

(v) orice suspendarealucrărilorcare nu se datorează culpei executantului sau vreunui risc în responsabilitate
executantului;



(vi) forță majoră;

(vii) orice eveniment sau situaţie care,în conformitate cu prevederile contractuale, îndreptăţesc executantul de a

solicita prelungirea termenului de execuţiealucrărilor saua oricărei părţia acestora, atunci, prin consultare,
părțile vor stabili orice prelungirea duratei de execuţie la care executantul are dreptul.

16.2 - Fărăaprejudicia dreptul executantului prevăzut în pct. 10.2, acesta are dreptuldeasista lucrările sau dea
diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşteîn termen de 30 dezile dela expirarea termenului prevăzut
la pct. 17.1, în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

17. Finalizarea lucrărilor

17.l-Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzutăafi efectuată în termenul stabilit

prin contract, trebuie finalizată în termenul contractual, termen care se calculează de la data emiterii ordinului de

începere a lucrărilor.

17.2- La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia deanotifica, în scris, achizitorului faptul că sunt
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei derecepţie. Recepţia lucrărilor se
efectuează conform Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepțiealucrărilor
de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare şi conform cu Ind. AND!

514/2007.

17.3- Achizitorul va organiza începerea recepții la terminarealucrărilor în maxim 15 zile dela data înregistrării
notificării executantului privind terminarea lucrărilor.

17.4 (1)-Comisia de recepţie areobligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare.

(2) În cazul în care comisia de recepţie întrunită la terminarea lucrărilor, constată anumite defecte de execuţie,
comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului derecepție şi încheie un proces-
verbalde suspendarea procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, în care consemnează decizia de

suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum şi termenul de remediere.
Achizitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare dela luarea la cunoştinţă a

procesului-verbal de suspendare a procesului de recepţie la terminarea lucrărilor, împreună cu un exemplar al

acestuia.

(3) Termenul de remediereeste stabilit de comisia de recepţie la terminarea lucrărilor împreună cu executantul
şi nu poate depăşi 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare la terminarea lucrărilor.

(4) În cazul în care executantul nu remediază aspectele prevăzuteîn procesul verbal de suspendare, în termenul
de remediere, achizitorul îl va somaîn acest sens,iar dacă executantul nu dă curs somaţiei, achizitorul este în

drept să execute remedierile pe cheltuiala şi riscul executantului în culpăşisă pretindăplata prejudiciului
produs, potrivit legii.

(5) Prin excepţie în cazul în care condiţiile climatice sau alţi factori independenţi de voinţa părților determină
imposibilitatea remedierii aspectelor constatate, executantul notifică investitorul despre această situaţie şi
solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.
17.5-Recepţia se poate face şi pentru părți ale lucrării, distincte din punct devedere fizic şi funcţional.

18. Perioada degaranţie acordată lucrărilor
18.1 (1)- Perioada de garanţia acordată lucrării este de 36 lunişi curgede la data admiterii recepției la
terminarea lucrărilor.

(2)- În interiorul perioadei de garanţie executantul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa,a tuturor
deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelorşi specificaţiilor contractuale sau a prevederilor ofertei
tehnice.

18.2 -În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate
lucrările de remedierea viciilorşiaaltor defecte a căror cauză este dată de nerespectarea clauzelor contractuale.

18.3-În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzutelapct.18.2, achizitorul este îndreptăţit să

angajeze şisă plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vorfi recuperate de
către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.



19. Modalităţi de plată

19.1 (1)-Achizitorul se obligă să plătească preţul lucrărilor executate către executant sau către subcontractanţii
acestuia, dacă subcontractanţii solicită ca plata facturii să fie efectuată direct cătreei, în termen de maxim 30

(treizeci) de zile de ladata înregistrării facturii însoţite de situaţia de lucrări aprobata de achizitor, respectiv de

documentele necesare decontarii la registratura Comunei Şepreuş.

(2)-Dacă executantul înregistrează factura fără situaţia delucrări, termenul de plată este de 30 de ziledela data

înregistrării la registratura Comunei Şepreuş a situatiei de lucrari aprobate de achizitor insotita de documentele

necesare decontarii.

(3) Lucrările executate trebuie să fie dovedite caatare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât

să asigureorapidă şi sigură verificare a lor. Situaţia de lucrări provizorii va fi întocmită pentru lucrările
executateefectiv pe Şantier în conformitate cu listele decantități prevăzuteîn Contract

(4) Situaţia de Lucrări provizorii executate şi transmisă spre decontare trebuie să fie însoțită de următoarele
documente:

adresa de înaintarecu opis în care vorfi enumerate documentele ataşate

documente care atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A. şi rapoartele destingerea neconformităților,
dacă este cazul, în copie "conform cu originalul” — semnate de comisia de receptie

documente care atestă calitatea materialelor folosite (declaraţii de conformitate, agremente tehnice, certificate
CE, avizedeînsoţirea mărfii etc., în copie ”conform cu originalul”, semnate de comisia de receptie

centralizator pe obiect;

centralizator categorii de lucrări; ataşamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz.

(3)-Executantul sau subcontractanţii acestuia, dacă aceştia solicită ca plata facturii să fie efectuată direct către ei,

vor emite factura doar după ce situaţiile de plată au fost însuşite de către achizitor. 19.2. Plata facturii finale se
va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitivede către Achizitor. Dacă verificarea se

prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea Lucrărilor care nu
Sunt în litigiu vafi plătită imediat.Contractul nu vafi considerat terminat până când Procesul-verbal de recepție
finală nu vafi semnat de comisia de recepție, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului.

19.3-Plătile vorfi efectuate direct către executan!/subcontractant, doar pentru partea/părțile îndeplinite de
aceştia şi doardacă ei solicită în mod expres acest lucrufie la momentul încheierii contractului fie la momentul
introducerii lor ulterioare ca subcontractanţi.

19.4-Achizitorul va plati direct subcontractantului agreat preţul lucrării, doar atunci când prestaţia acestuia este
confirmată prin documente agreate de toate cele3 părți, respectiv achizitor, executant şi subcontractant sau
după caz, de achizitorşi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea
executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

19.5-Executantul va cesiona dreptul la plată în favoarea subcontractanţilor săi, dacă aceştia şi-au exprimat în
mod expres opţiunea dea fi plătiţidirect de achizitor, pentru partea/părțile din contract îndeplinite deei.
19.6-Chiar dacă executantul va cesiona dreptul laplată în favoarea subcontractanţilor săi, răspunderea acestuia,
în ceea ce priveşte modalitatea de aducere la îndeplinire a contractului, nu vafi diminuată.

19.7- Toate documentele privind decontarea lucrarilor executate se vor transmite si inregistra la sediul
achizitorului prin scrisoare de inaintare.

20. Modificări ale preţului contractului

20.1-Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea
financiară, anexăla contract.

20.2-Preţul este ferm în lei. Achizitorul îşi rezervă dreptul dea efectua modificări alepreţului, în condiţiile
prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional.

21.Modalitatea de înlocuire a personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului
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21.1 (1)-Personalul de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului poate fi înlocuit numai cu

aprobarea scrisă a achizitorului şi numai dacă noul personalde specialitate nominalizat pentru îndeplinirea

contractului îndeplineşte cerinţele prevăzute iniţial în documentaţia de atribuire.

(2)-Noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului trebuie să obţină cel puţin acelaşi
punctaj ca personalul propus la momentul evaluării ofertelor iniţiale.

21.2- În această situaţie, executantul are obligaţia dea transmite pentru noul personal aceleași documente
solicitate iniţial personalului înlocuit.

22. Asigurări

22.1 Achizitorul nuva fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în

privinţa sau ca urmarea unui accident sau prejudiciu adus unui muncitorsau altei persoaneangajate de

executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor
acestuia.

23. Amendamente

23.1 - Părţile contractante audreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale
acestora şi care nu au putut fi prevăzutela data încheierii contractului.

24. Subcontractanți

24.1 (1)-Executantul are obligaţia dea prezenta contractele încheiate cu subcontractanții, la momentul semnării
prezentului contract.

(2)- Executantul are obligaţia să comunice achizitorului denumirea subcontractanţilor şi datele de contactale
acestora, partea/părţile din contractcare urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoareala care se ridică

partea/părţile corespunzătoare lucrării executate.

24.2 (1)-Înlocuirea subcontractantului de către executant în perioada de implementare a contractului poate
interveni:

ativa executantului şi doar pentru acea/acele parte/părţi subcontractate iniţial;

- în situaţia în care subcontractantul menţionat în contract renunţă sau seretrage.

(2)-În ambele cazuri, înlocuirea subcontractantului nominalizat iniţial, va fi făcută doar cu acordul scris al

achizitorului obţinut anterior acestei înlocuiri.

24.3 (1)-În situaţiile prevăzutela pet. 24.2 achizitorul va solicita prezentarea contractului încheiat între
executant şi subcontractantul declarat ulterior, careva conţine obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:
a) activităţile ce urmeazăafi subcontractate;
b)numele, datele de contact, reprezentantul legal a noului subcontractant;
c)valoarea aferentă prestaţiilor noului subcontractant.
24.4 (1)-Contractele încheiatecu noii subcontractanţi precum şi declaraţiile solicitate conform pct. 24.3 alin (2)
vor trebui prezentate obligatoriu achizitorului cu cel puţin 15 zile înainte de executării lucrării, vor conţine
activităţile ce urmeazăafi executate farăca obiectul noului contract de subcontractare să modifice obiectul
contractului de subcontractare anteriorşi vor mentiona valoarea aferenta prestatiilor.

(2)-În toatesituaţiile în carese inlocuieşte subcontractantul iniţial, valoareaaferentă activităţilor subcontractate
va fi cel mult egala cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.

24.5- (1) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului, cu condiţia
ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţialăacontractuluide achiziţie publică, în
condiţiileart. 221 din lega 98/2016.

(2) Implicarea unui subcontractant nou după atribuirea contractului sepoate realiza doar pentru părţile din
contract despre care executantul nu precizase iniţial că vorfi subcontractate. Nu poate fi implicat un
subcontractant dacă iniţial nuafost precizat nici un subcontractant la contract. Noul subcontractant are obligaţia

dea transmite toate documentele necesare, solicitate de achizitor, pentru verificarea unorsituaţii de excludere, a

resurselor/capacităţilor corespunzătoare pentru părțile de implicare în prezentul contract.
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24,6-Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modulîn care subcontactantul desemnat

îndeplineşte partea luidin contract.

24.7-Executantul va putea schimba subcontractantul numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract.
Schimbarea subcontactantului nu va modifica prețul contractului şi vafi notificată achizitorului.

25. Terţul susţinător

25.1 (1) Prezentul contract reprezintă un contract de cesiune de drepturi litigioase ce rezultă din încălcarea
obligaţiilor ceîi revin terţului susţinătorîn baza angajamentului ferm, anexă la contract.

(2) Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract executantul consimte că achizitorul se poate substitui
în toate drepturile sale, putând urmăriorice pretenţie la daunepe care acestaar puteasă o aibă împotriva terțului
susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de acesta.

25.2 (1) În cazul în care executantul este în imposibilitatea derulării prezentului contract, respectiv pentru partea
de contract pentru carea primit susţinere din partea terţuluiîn baza angajamentului ferm, terţul susţinător este
obligat a duce la îndeplinire aceaparte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.

(2) Înlocuirea executantului cu terţul susţinător nu reprezintă o modificare substanțialăa contract în cursul

perioadei sale de valabilitate şi se va efectua prin semnarea unui act adiţional la contract şi fără organizarea unei
alte proceduri de atribuire.

25.3- În cazul în care Executantulaprimit, în cadrul Ofertei sale, susţinere din partea unui terţ, această susţinere
este demonstrată printr-un angajament ferm al acestuiterţ, inclusîn Contract. Terţul susținător se obligă faţă de
Executant şi de Beneficiar să ducăla îndeplinire acţiunile (inclusiv, după caz, punerea la dispoziţia
Executantului a unor resurse financiare, umane şi/sau tehnice) sau, după caz, partea de lucrări, ce fac obiectul
angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Executantului conform angajamentului ferm, în cazul în care
Executantul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiileşi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor,
situaţiilor sau părţii de lucrări pentru carea primit susţinere dela terţ. Dacă Executantul nu reuşeşte să

îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părții de lucrări

pentru carea primit susţinere de la terţ, Achizitorul va fi îndreptăţit să notifice Executantul şi terţul susţinător şi
să solicite remedierea situaţiei prin implicarea terţului. Terţul susţinător va despăgubi Achizitorul pentru orice
daune, pierderi şi cheltuieli suportate de Beneficiar în cazul în care terţul susţinător nu respectă obligaţiile
asumate prin angajamentul ferm sau îndeplineşte aceste obligaţii în mod defectuos.

26. Prezentul contract încetează de plin drept:

26.1-La expirarea duratei pentru careafost încheiat;

26.2- Prin executarea de către ambele părți a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi a

legislației aplicabile;

26.3- La o dată anterioară celei pentru careafost încheiat contractul, prin acordul de voinţă al părţilor
contractante;

26.4- Prin denunţare unilaterală, conform pet. 13.3 alin (1) şi (2) şi 13.4 alin (1);

26.5- În caz de forţă majoră, conform art. 27;

26.6- În caz de reziliere unilaterală de cătreo parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod
necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, de către cealaltă parte,cu o notificare prealabilă

de 30 dezile a părţii aflateîn culpă.

27. Forţa majoră

27.1 - Forţa majoră este constatată deo autoritate competentă.

27.2 -Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract,
pe toată perioada în care aceasta acţionează.

27.3 - Îndeplinirea contractului vafi suspendată în perioada de acţiunea forței majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părților până la apariţia acesteia.
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27.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligaţia dea notifica celeilalte părți, în maxim3zileşi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.

27.5 - Partea contractantă care invocăforța majoră areobligaţia deanotifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum5zile dela încetare.

27.6- Dacă forța majoră acţionează sau se estimează ca va acţionao perioadă mai mare de6 luni, fiecare parte
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetareade drept a prezentului contract, fără cavreunadin părţi să
poată pretindă celeilalte daune-interese.

28. Riscurile contractului

28.1- Părţile au dreptul de a modifica prin act adițional durata de execuţie a contractului în sensul
majorării acesteia cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele derisc contractual, în situaţia
apariţiei uneia din următoarele situaţii enumerate mai jos:
omisiuni în documentele puse la dispozitia executantului

interferenţe din partea personalului Achizitorului

utilizarea sau ocupareadecătre Achizitor a oricărei părți a Lucrărilor, cu excepția celor specificateîn Contract;

Forţa Majoră;

suspendarea execuţiei lucrărilor, cu excepția cazului în care se datorează Executantului;

orice neîndeplinirea obligaţiilor de către Achizitor;

obstacole(ex. intersectarea cuutilități, cu descoperiri arheologice, etc.) sau condiții fizice (ex. situația solului,
subsolului, etc.), altele decât condiţiile climatice întâmpinate pe Șantier în timpul execuţiei Lucrărilor, care nu
puteau fi prevăzute de către un Executant cu suficientă experiență şi pe care Executantul le-anotificat imediat
Achizitorului;

orice întârziere sau întrerupere cauzată de o Modificare;

orice schimbare adusă legii aplicabile Executantului după data depunerii ofertei Executantului așa cum este
specificat în Contract;

pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrări permanente pe, deasupra, sub, în sau prin
orice teren şi dea-l ocupa în vederea execuţiei lucrărilor permanente.

28.2. Masurile de preveniresi de reducerea riscurilor contractului se realizează prin intermediul întâlnirilor de
lucru/ Sedinţe de monitorizare. Oricaredintre Părţi poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării şi

reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre Părți poatesolicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și alte

persoane, în vederea reducerii şi evitării unor astfelde riscuri, cu condiția obținerii acordului din partea
celeilalte Părți. Întâlnirile de lucru desfăşurate în vederea reducerii şi evitării riscurilor voravea ca scop:

găsirea unorsoluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate,

găsirea unorsoluţii şi măsuri compensatorii pentru factorii afectaţi,

luareade decizii cu privirela acţiunile care vorfi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale,

stabilirea riscurilorevitate şi menţionarea lorca fiind prevenite/înlăturate.

29. Soluţionarea litigiilor
29.1-Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentruarezolva pecale amiabilă, prin tratativedirecte,
orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sauîn legătură cu îndeplinirea contractului.

29.2-Dacă, după 15 de zile dela începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabilo divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze decătre instanţele
judecătoreşti din raza teritorială unde îşi are sediul achizitorul.

30. Limba care guvernează contractul
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30.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

31. Comunicări

31.1-(1) Orice comunicare întrepărți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistratatât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

32. Legea aplicabilă contractului

32.1 - Contractul vafi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi prezentul contract în două exemplare, un exemplare pentru achizitor

şi unul pentru executant.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
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- 01 -

FORMULAR FI

OBIECTIV PROIECTANT

Reparatii curente cladire nr.269 (sediu ptr. Posta)

CENTRALI ZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./| Valoarea Din care
Subcap. cheltuielilor CM

deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli pe obiect
general (exclusiv TVA)

1.2|Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
Realizarea utilitatilor necesare obiectivului

3.5|Proiectare

4 Investitia de baza

4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora
4.1.001 Reparatii curente cladire nr.269 (sediu ptr. Posta)

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitamontaj si echipanente

4.5 Dotari

4.6 active necorporale

5.1|Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

6.2|Probe teologice si teste

Inaxa pe valoarea adaugata

[TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

ProiectantExecutant
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FORMULAR F2

OBIECTIV PROIECTANT

Reparatii curente cladire nr.269 (sediu ptr. Posta)

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT: Reparatii curente cladire nr.269 (sediuptr. Posta)

Nr.

cap. /subeap.
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari

12 Amenajarea terenului

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

4.1.4.1 Instalatii electrice

4.1.4.2 Instalatii sanitare

4.1.4.3 Instalatii termice

TOTAL 1

Montaj utilaje si echipanente tehnologice

Procurare
4.3 utilaje, echipanente tehnologice

5.1 Organizare de santier

Valoarea
(exclusiv TVA)



- 02 -

FORMULAR F2

OBIECTIV PROIECTANT

Reparatii curente cladire nr.269 (sediu ptr. Posta)

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT: Reparatii curente cladire nr.269 (sediu ptr. Posta)

Nr.

cap. /subeap. Valoarea
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari (exclusiv TVA)

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

Taxa pe valoarea adaugata

"TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Executant Proiectant



Obiectivul: 0860 45000000

Obiectul: 0001 45000000

Formularul F3

Reparatii curente cladire nr.
269 (sediu ptr. Posta)
Reparatii curente cladire nr.
269 (sediu ptr. Posta)

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 860000 Reparatii curente cladire nr.269

Categoria de lucrari: 0860

NR. SIMBOL ART.
DENUMIRE

CANTITATE

= ARTICOL
SPOR MAT MAN UTI

001 RPCT19G1 [4] MB.
DESFACEREA PARDOSELILOR

002 DA06B1 [23] M.C.
Balast

002  TRAO1A70 TONA

(sediu ptr.

GR. /UA

Posta)

UM PU MAT VAL MAT
PU MAN VAL MAN

PU UTI VAL UTI
PU TRA VAL TRA

GR. TOT. TOTAL
60.000

15.000

27.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 70 KM.

transport balast
003 TEO6C1 MP. 60.000
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=6MM
OCHIURILE 100X100MM

004 CA07G1 [1] M.C.
TURNARE CU POMPA BETON IN PLACI

004 2115097 M.C.
BETON C16/20

004  TRA0O6A70 TONA
TRANSPORT RUTIER AL BETONULUI -
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE

MC DIST = 70 KM

Transport beton
005 RPCT51A1 [ 2] MP.
CURATARE PERETI

006 CNO6Aţ-1 [10] MP.
Aplicat amorsa pereti

007 CF10D3 [13] MP.
ADEZIV APLICAT LA PERETI

7.000

7.000

16.800

113.000

113. 000

113.000



008 RCSRO8A% | 8] MP.
Aplicat lavabil

009 2333447 AN.
Material marunt

CONSUMABILE

010 CD24E1 [5] MB.
CONSTRUCTIE PERETE RIGIPS

011 CF10D2 [14] MB.
GLET APLICAT LA PERETI

012 RCSROSA% | 8] MP.
Aplicat lavabil

013 CK20C1-1 [ 8] MP.
TAVANE SUSPENDATE CASETATE

014 2100888 MP.
TAVAN CASETAT

015 CK35B+ [ 5] MP.
MONTAJ USI TERMOPAN

015 6820301 MP.
TAMPLARIE PVC - USI

016 CG11A1 MP.

113.000

1.000

15.700

31.400

31.400

60.000

60.000

4.000

60.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS
CULOARE ASEZATE SIM

016 6222227 MP.
GRESIE

017 CG20C1 [4 M

MONTAT PLINTA

017 2204259 M

PLINTA GRESIE

60.000

40.000

40.000

860000 pag 2



018  CD25A1 [3] ML. 60.000
PROTECTIE MUCHIE CU COLTARE SPECIALE

018 2204261 BUC. 60.000
COLTARE ALUMINIU

019 RPCTOSAX M.C. 1.200
DEMOLOAREA ZIDARIEI

020  CDO7ALQS001[ 1] M.C. 1.200
Zidarie din blocuri BCA grosime 24 cm

020 2204262 BUC. 60.000
BCA 24

020 2204263 BUC. 5.000
ADEZIV BCA - SAC

020 2204264 BUC. 10.000
TENCUIALA SAC

021  TRAO1AO5P TONA 10.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

022 5271091 BUC. 4.000
CORP ILUM. TIP APLICA 20 W LED

023 3271317 M 150.000
CABLU ELECTRIC CYY-F 3X2.5

024 YBO1RON LEI. 3000.000
DIFERENTA PRET MANOPERA

Manopera pentru instalatie electrica
Cheltuieli directe din articole:

860000 pag

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice >
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

3



860000 pag 4

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA INF SERV (Tel:2109807)



FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: Reparatii curente cladire nr.269 (sediu ptr. Posta)

Devize: 860000

Nr.|Denumirea resursei materiale U.M. |Consumuri|Pret unitar Valoare Furnizor Greutate
crt. cuprinse  |exclusiv TVA|exclusiv TVA (tone)

in oferta RON RON

1| 2004268 PLASA SUDATA PENTRU BETON ARMAT

DIN OL 37 TIP 118-296 S438/3-80
2| 2019940 Tinci (G 624.89 0.625
3| 2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75$ ALB(KG 90.00 0.091

PA 25 SACI S 7055
4| 2100207 ADEZIV GRESIE KG 330.00 0.333
5| 2100833 Solutie amorsat pereti KG 49.95 0.050
6| 2100888 TAVAN CASETAT MP. 60.00 0.210
7] 2101114 ADEZIV CT KG 949.20 0.949
8| 2115097 BETON C16/20 M.C. 7.00 0.007
9| 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM M.C. 19.66 33.430

10| 2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI M.C. 2.22 2.997
LACURI 0,0-3,0 MM

11| 2204259 PLINTA GRESIE M 40.00 0.040
12| 2204261 COLTARE ALUMINIU BUC. 60.00 0.060
13| 2204262 BCA 24 BUC. 60.00 0.060
14| 2204263 ADEZIV BCA - SAC BUC. 5.00 0.005
15| 2204264 TENCUIALA SAC BUC. 10.00 0.010
16| 2333447 Material marunt AN. 1.00 0.001
17| 2900888 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE M.C. 0.01 0.005

COJIT FAG LUNGIME MINIMA 1M D SUB

MINIM 18CM S4342
18| 3271317 CABLU ELECTRIC CYY-F 3X2.5 M 150.00 0.000
19| 3803166 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32|KG 0.90 0.001

S 889
20| 5000016 PERETE GK TIP5 - RIGIPS MP. 15.70 0.016
21| 5271091 CORP ILUM. TIP APLICA 20 W LED BUC. 4.00 0.004
22| 5829126 SURUB CAP INECAT CRESTAT BUC. 16.00 0.000

SEMIPRECIS M 6X 30 GR. 4.8 S 2571
23| 5836492 SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X[BUC. 3.60 0.000

60 FI S 1451
24| 5886899 CUIE CU CAP CONIC TIP Al 2,8 X SO0|KG 0.07 0.000

0L34 S 2111
25| 6001472 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI BUC. 2.40 0.000

23X30 GR 6 S1581
26| 6101572 SPUMA DIN POLIURETAN KG 2.20 0.002
27| 6102815 CHIT SILICONIC KG 0.7 0.001
28| 6110132 ARACET CPMB NTR 3979-75 KG 18.30 0.019
29| 6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR KME. 3.24 0.000

PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ

30| 6202806 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI M.C. 3.48 3.480
DRUMURI SI TERASAMENTE IN
CISTERNE

31| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI (M.C. 2.26 2.264
BETOANE DELA RETEA

32| 6222227 GRESIE MP. 60.00 0.060
33| 6309903 CONFECTII METALICE SUDATE CORNIER KG 0.21 0.000

< 70 MM PENTRU ESAPODAJE
34| 6330012 Lavabil 6. 6.35 0.006
35| 6719275 DIBLU PVC MARIMEA 3 NII-1030-75 |[BUC. 3.60 0.000
36| 6820301 TAMPLARIE PVC - USI MP. 4.00 0.004
37| 7343982 RUMEGUS DIN LEMN KG 3.00 0.003
38| 7500500 GLET CMI1 PT. PERETI KG 235.50 0.236

Ofertant



FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

lucrarea: Reparatii curente cladire nr.269 (sediu ptr. Posta)

Devize: 860000

N. Denumirea meseriei Consumuri lom-ore) [Tarif mediu [Valoare (exclusiv TVA) Procent
crt. cu manopera directa|RON/ora RON 100$

(2x 3)

102 BETONIST 2.7301
2 107 DULGHER CONSTRUCTII 15.460
3 111 FIERAR BETON 8.552
4 112 FINISOR MASE PLASTICE 111.900
5 121 IPSOSAR 6.000
6 126 MOZAICAR 64.800
7 128 PAVATOR 5.531
8 133 ZUGRAV VOPSITOR 69.310
3 134 ZIDAR 217.378

10 199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ 505.680
un 499 MUNCITOR DESERVIRE 0.539
12 901 MUNCITOR DESERVIRE CONSTR. MONTAJK 0.400
13 9999 DIFERENTA PRET MANOPERA 3000.000

TOTAL 4068.280 RON

Ofertant



FORMULAR CB

(cantitati totale)Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de construct:

Lucrarea: Reparatii curente cladire nr.269 (sediu ptr. Posta)

Nr.|Denumirea utilajului de constructii Consumuri Tarif orar Valoare (exclusiv TVA)

crt. ore de functionare RON/ RON

ora functionare (2x 3)

1| 3312  AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON 40- 0.539
6OMC/H

2| 3546 AUTOGREDER PINA LA 175CP 0.720
3| 3716 VIBRATOR BETON 1.120
4| 4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU 2.295

RULOURI (VALTURI) „RB-14;DE 147F
5| 5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. 0.345

AJ. 5-87
6| 7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR 9.375

DE 4,5 KH

TOTAL

Ofertant



FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

lucrarea: Reparatii curente cladire nr.269 (sediu ptr. Posta)

Ne. Tip de transport Elemente rezultate din analiza lvcrarilor| Tarif unitar |Valoare (exclusiv TVA)

crt. ce urmeaza a fi executate 'RON/ RON

tona
tone km. ore de

transportate|parcursi|functionare

categorii

1.001 TRAOLAO5P
TRANSPORTUL RUTIER AL

PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

AUTOBASCULANTA DIST.= 5 FM

1.002 _TRA06A7O 16.800
TRANSPORT RUTIER AL BETONULUI

- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA
DE ... 5.5 MC DIST = 70 KM

1.003 TRAO1A70 27.000
TRANSPORTUL RUTIER AL

MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR
CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=
70 RH.

Transport pe cale ferata (total)
din care,pe categorii

3.|Alte transporturi (total)

TOTAL 54.300 RON

Ofertant


