PRINIARIA CO MUNE I -JOIITA
iNR.

S.C. STYLE CONSTRUCT S.R.L.
j,$TyLH ci)ru.srRue r $.it.L, i

NR.

In temeiul legii nr. 9812016 privind achiziliile publice, s-a incheiat prezentul contract de executie
lucrari,

intre

PRIMARIA COMUNEI JOITA, cu sediul in comuna Joita, str. CaleaBucuresti nr. 156, telefon:
0246.252.250, e-mail:
judet Giurgiu, cod fiscal 571g320, cont
_primariajoita@yahoo.com,
RO61TRE224A840301200130X deschis la Trezoreria Bolintin Vale, reprezentata legal prin
primar - dl. Constantin Tanase si dna. contabil
-Dinu Florentina, in calitatele Achizitor,-p" O. o
parte
9i

S'C' STYLE CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in sat Bacu, comuna Joita, strada Avicolei ffi.
2,
judetul Giurgiu, cod fiscal RO 32I29I1, inregistratd,IaRegistrul Comerfului

sub nr. 152172712009,
cont RO53TREZ32I5069)O(X003503 deschis la Trezoreria Giurgiu, reprezentatd prin
domnul Ion
Duculeci, in calitate de Director General in calitate de executant, pe de altd parte

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor,inbazacontractului,
pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoarc a tuturor obligatiilor sale, asumate prin

conrafi;

d. amplasamentul lucrdrii - locul unde executantul execut arucrarea;
e' forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazd greselii
sau
vinei acestora' care nu putea ft prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca unnare
a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat
forta majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, farc acrea o imposibilitate de executare.
face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3'1' - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
de singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis
de context.
3'2' - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile repreziita zile calendaristice,
daca nu se
specifica in mod diferit.
3'3 - Clauzele qi expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul
contract.
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Qlauze oblieatorii
4. Obiectul principal al contractului
4'1' - Executantul se obliga sa execute Lucrari de reparatii drumuri
intersectie DJ 602 cu DJ
601, semnalware, indicatoare si marcaje rutiere, comuna
Joita, judetul Giurgiu in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4'2'- Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru
executia lucrarilor ce
fac obiectul prezentului contract, in firnctie de alocarile bugetare prevazute
trimestrial in bugetul
local .
5. Pre{ul contractului
5'L' -Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului, platibil
executantului de caffe achizitor
este de 446'398,13Iei fara TVA. Plata taxei pe valoarea
addugatd"se va face la cota TVA prevdzutd
de legislatia in vigoare la dataemiterii facturii.

Durata contractului
6'1. - Contractul de lucrari intra in vigoare la datasemnarii
de catre parti si isi produce efectele pana
la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate
si eliberarea garantiei de
6.

buna executie.

6'2'- Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile care
fac obiectul prezentului contract
in termen de 1 luna de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.
6'3' - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor,
printr-un act aditional , daca

este cazul.

7. Documentele

contractului

7.1. - Documentele contractului sunt:

a) documentele privind achizilia directd prin SEAP
t\
o) caiet de sarcini:
c) oferta;

- catalogut achiziyiilor publice;

8. Garantia de buna executie a contractului
8'1 - Garantia de buna executie este in cuantum de 10 o/o
dinvaloarea contractului fara TVA.
8.2. Modul de constitutire a garantiei de buna de
executie.
1) Virament bancar sau instrument de garantare
emis in conditiile legii de o societate bancara
ori de o societate de asigurari.
Se va ptezenta in original in maxim 5 zile lucratoare
de la semnarea contractului. Instrumenful de
garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei
se va executa neconditionat, respectiv la prima
cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia
cu privire la culpa persoanei gararfiate
sau
2) Retineri succesive din sumele datorate pentru
facturi partiare.
In acest caz, executantul are urmatoarele obligatii:
- de a deschide un cont la dispozitia Autoritatii contractante
la uniiatea Trezoreria Statului din
cadrul organului fiscal competent, suma initiala care
se depune fiind de cel putin 0,5 vodin pretul
contractului;

- de a prezenta in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului extrasul de cont cu

depusa.

I
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suma

---l
Pe parcursul indeplinirii contractului,'achizitorul vrmeaza
sa alimenteze acest cont prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului
pana la concurenta sumei stabilita
drept garantie de buna executie. Contul astfel deschis este purtator
de dobanda in
favoarea

executantului.

8'3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei
de buna executie, in limita
prejudiciului cteat, daca executantul nu isi .*..utu, executa
cu int',zierc sau executa

necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra
garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia
de a notifica acest lucru executantului,
precizand totodata obrigatiile care nu au fost respectate.
8'4' Achizitorul se obligd sd restituie ga-nntiade buni execuJie
dup6 cum urmeazd:
a) 70% din valoarea garan{iei, in termen de 14 zile de Ia
data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrdrilor, dacd nu a ridicat pana
la acea datapretenJii asupra ei, iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;
b) 30% din valoarea garanJiei se va elibera la expirarea perioadei
de garanlie a lucrdrilor
executate (perioada de notificare a defectiunilor de
12 de luni calculate de la data emiterii
procesului verbal de recepJie la terminarea lucrdrilo
r), pebazaprocesului-verbal de receptie finala.
8.5. Perioada de garantie a lucrarilor este :
- I2luni de la datareceptiei la terminarea lucrarilor.
9. Finalizarea si receptia

lucrarilor

9'1' Executantul va notifica achizitorului finarizarea lucrarilor
si va solicita constituirea comisiei de
receptie a lucrarilor.
9'2' Achizitorul va consenma concluziile si observatiile privind
executarea conform documentatiei
tehnico-economica si a contractului incheiat si va intocmi
procesul verbal de receptie a lucrarilor.
receptia lucrarilor se va face in2 etape:
a)dupa terminarea lucrarilor
b)dupa expirarea perioadei de garantie.
10. Remedierea

defectiunilor
10'1' In orice moment inainte de expirarea perioadei de garantie
achizitorul poate sa instiinteze
executantul cu privire la orice defectiuni, fie ele aparente
sau ascunse sau lucrari nefinalizate.
10'2' Executantul va remedia, fara costuri suplimentare pentru
acrizitor, orice defectiuni datorate
faptului ca materialele, echipamentele sau calitatea
executiei nu sunt in conformitate cu prevederile

contractului.

10'3' Neremedierea defectirurilor sau nefrnalizarea lucrarilor
neterminate intr-o perioada rczonabila
de timp de la notifi carea achizitorului, va indreptati
achizitorul sa efectue ze toatelucrarile necesare
pe cheltuiala executantului.

ll. Modalitati de plata
11'1' - (1) Plata lucrarilor

executate se va face prin ordin de plat6, in termen
de 30 zile de la dara
primirii (inregistrarii) facturii, insotita de situatiile
de lucrari acceptate de achizitor.
(2)Achizitorul va efectua plata cdtre executant pe
baza situatiilor de lucrari intocmite in urma
executiei lucrarilor
12. Obligafiile principale ale executantului
l2'l' 1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul
cel mai scun posibil de la
primirea ordinului de incepere a lucrarilor,
din partea achizitorului, termen ce nu va depasi
3 zile
calendaristice.

-

(2) Executantul garanteazd,cd materialele, furniturile qi echipamentele utilizate sunt noi, de
primd calitate, standardizate gi uqor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile
qi echipamentele folosite trebuie sd fie conforme cu specificatiile tehnice qi reglementdrile gi
normele europene precum gi cu dispoziliiLe din documentele contractului.
(3) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare
pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera
aferenta acestora, revin executantului.
(4) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In
caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
12.2. 'Q) Executantul are obligatia de a executa qi finaliza lucrdrile, precum qi de a remedia viciile
ascunse, cu atentia gi promptitudinea cuvenitS, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract.
(2) Executantul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura fo4a de muncd,
materialele, instalaJiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asiguririi acestora este prevdzutd
in contract sau se poate deduce in mod rezonabil dih contract.
12.3. '(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguranta
tuturor operaliunilor executate pe gantier, precum gi pentru procedeele de execulie utilizate, cu
respectarea prevederilor gi a reglementdrilor legii privind calitatea in constructii.
12.4 Executantul este responsabil de trasarea corectl a lucrdrilor fajd de reperele date de achizitor,
precum qi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor qi resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitbtii respective.
12.5 - Pe parcursul execuJiei lucrdrilor gi remedierii viciilor assunse, executantul are obligatia:
de a lua toate mdsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezer\6 pe qantier este
autoizatd, qi de a menJine qantierul (atdt timp cdt acesta este sub controlul siu) gi lucrdrile (at6t timp
cdt acestea nu sunt finalizate gi ocupate de c6tre achizitor) in starea de ordine necesara evitdrii
oricdrui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a lua toate m6surile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara gantierului qi
pentru a evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietdJilor publice sau altora,
rezultate din poluare, zgomot sau alli factori generali de metodele sale de lucru.
12.6 - Executantul este responsabil pentru menlinerea in bun6 stare a lucrdrilor, materialelor,
echipamentelor qi instalatiilor care wmeaz6, a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrdrii pdnl la data semnlrii procesului-verbal de receptie a lucrdrii.
12.7 - Pe parcursul executiei lucrdrii, executantul are obligatia:
de a evita, pe cdt posibil, acumularea de obstacole inutile pe qantier;
ii) de a aduna qi indepdrta de pe qantier dadmAturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel,
care nu mai sunt necesare.
12.8 - Executantul se obligd sd despbgubeasc6 achizitorul impotriva oricdror:
reclamaJii 9i acliuni in justitie, ce rentltd, din incdlcarea unor drepturi de proprietate intelectuall
(brevete, nume, mirci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legdturi cu execuJia lucrdrilor sau incorporate in acestea; gi
ii) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturd aferente. ,
12.9'Executantul gararfieazd" cd va respecta obligatiile referitoare la condiliile de muncd qi proteclia
muncii, protectia mediului conform : Legii privind securitatea si sanatatea in munca nr.31912006,
HG nr.109112006 cerinte minime de securitate si santate pentru locul de munca, O.G. nr.19 512005
privind protectia mediului, modificata si completata gi a Legii nr. 3071 2006 privind apdrarea
impotriva incendiilor.

i)

i)

i)

12'10' Executantul va numi un responsabil care va
raspunde pentru securitatea qi prevenirea
accidentelor pe gantier. Aceastd persoand trebuie
sd fie calificatd pentru o astfel de rdspundere gi
sd
aib6 autoritatea de a emite dispozi{ii gi de a lua
mdsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.
t2'll' Pe parcursul execufiei lucrdrilor, executantul are obligalia de a sprijini
activitateapersoanei
responsabile cu prevenirea accidentelor, in scopul
exercitdrii rdspunderii ii autoritalii sale.
12'12' in cazul producerii unor accidente de muncd,
evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfrqurata de executant, acesta va comunica
gi cerceta accidenful de muncd,

evenimentul, conform prevederilor legale pe care
il va inregistra la Inspectoraful Teritorial de Muncd
al Municipiului Giurgiu.
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12'13' Executantul va pdstra un registru gi va intocmi
rapoarte privind s6n6tate4 securitatea gi
facilitalile sociale ale persoanelor, conform cerinlelor persoane
i autoizatede achizitor.
12'14' Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun
fel de daune -interese, .o-p.nru1ii pl6tibile
prin lege, in privinJa sau ca unnare a unui accident
sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de executant sau subcontractant,
cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor
rezultate din vina achizitorurui sau a angajatilor
acestuia.
12'15' -(1) Executantul are obligatia de a nu
ryoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.
(2)-Executantul are obligatia de a deztreli
orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia
achizitorului' si de a reface aceasta parte sau parti de
lucrare, daca este cazul,pe cheltuiala acestuia.
12'16" rn cazul in care executanhrl executa lucrari
care devin ascunse fara afi in prealabil verificate
de catre aclizitor, acestea vor fi descoperite
la cererea achizitorului de catre executant pe cheltuiala
acestuia impreuna cu lucrarile necorespunzatoare
din punct de vedere calitativ.
12'17'
Executantul
are obligatia de a asigura garantia lucrarilor executate
'
12 luni de la receptia la
terminarea lucrarilor.
13. Obligatiile achizitorului
13'1' - Achizitorul are obligatia de apune la
dispozitia executantului amplasamentul lucrarii
liber
de orice sarcina.

13'2 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exact itatea
documentelor si a oricaror alte
informatii furnizate executantului, precum si pentru
dispozitiile sale.
13'3' - Achizitorul are obligalia de a prme la
dispoziJia executantului,

fhrd plat5" dacd nu s-a
convenit altfel, urmdtoarele: amplasamentul
lucrdrii, liberde orice sarcin6;
l3'4'' Achizitorul are obligatia de a verifica lucrarile rcalizatede
executant si de a le confirma prin
acceptarea situatiilor de lucrari prezentate
de acesta numai daca acestea corespund cantitativ
si
calitativ comenzii.
13'5'- Achizitorul are obligatia de a efectua plata
lucrarilor executate conform art.lldin prezentul
contract.
13'6'- Achizitorul are obligatia de a efectua
receptia la terminarea lucrarilor executate precum
si
receptia finala la expirarea termenului de garantie
a lucrarilor
.

14. Cesiunea

l4'l' - Executantului ii
obligaJiilor rimdnand
prezentul contract.

este permisd doar cesiunea creantelor niscute
din acest contract, restul
in sarcina partilor contractante, astfel cum'au fost
stipulate si asumate in

15. Incetarea si rezilierea

contractului
15'1' Nerespectarea obligatiilor asumate prin
prezentul contract de catre una din parti
da drephrl
pattiilezate de a cere rezilierea contractutui
oe iucrati si de pretinde plata de daune
interes€\

15,2. Acttrzitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari, in cel mult 30 de
zile de La aparrtiaunor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si
care conduc la modifi carea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului
respectiv ar fi contrara interesului public.
15.3. Rezilierea contractului se comunic a cu2 zile inainte.
a) In cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia de lucrari la zi si a eventualelor
majorari, dupa care se vor stabili sumele ce trebuiesc platite in conformitate cu prevederile
contractuale.

executantului duce si plata de catre acesta a adaunelor
pricinuite(diferenta de pret la un nou contract, cheltuielile efectuate pe perioada dintra momentul
incetarii derularii contractului si incheierea unui nou contract).

b) Reziliera contractului din vina

16. Amendamente

16.l

Orice modificari sunt valabile doar prin acordul scris al partilor.

pentru neindeplinirea culpabila.a obligatiilor
17.L. - in cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptalit la a aplica o dobanda penalizatoare egala
cu 0,1 o/o pentrafiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobandaaplicata
la valoarea contractului fara tva diminuata cu contravaloarea fara tva a lucrarilor care au fost
1

.

-

7. Sanctiuni

receptionate de catre achizitor fara obiectiuni .
17.2 - tn cazul in care achizitorul nu onoretvd facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadelor de plata convenite la clavza l l atunci achizitorul este indreptatit la a aplica o dobanda
penalizatoare egala cu 0,1 %o pentru fiecare zi de irftarzierc pana la indeplinirea efectiva a

obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea faratva a platilor neefectuate .
17.3 - Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a obligaliilor
asumate, care dep[qeste valoarea penalit[1ilor ce pot fi percepute in conditiile art.11.1 qi ll.2,in
completare, pdrlile datorcazdsi daune interese suplimentare ce se vor stabili in instanta.

Forta majora
18.1. Pafiile sunt exonerate de raspunderea asupra neindeplinirilor obligatiilor din dcest contract

1,8.

daca ele sunt cauzate de forta majora. Prin forta majora se intelege orice eveniment care iese de sub
controlul partilor implicate si nu presupune greseala acestora si nu poate fi previzibila.
18.2- Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta

indeplinirea obligatiitor sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila
si efectul probabil al imprejurarii de forta majora.
19. Solutionarea

litigiilor

19.1 - Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu

indeplinirea contractului.
19,2 -Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate s<ilicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti din Romania;
20.Clauze specifice
21.1". Modificarea prezentului contract se face prin acte aditionale, cu acordul ambelor parti.
21.2. Achizitorul are drepful sa refuze achitarea \aplatain cazurile:

contractual fara
a)actiuni necontractate, nerecomandate sau efectuate dupa, sau inaintea termenului
acceptul achizitorului ;
b) calitatea necorespunzatoare a materialelor puse in opera;
c) nerespectarea pretului stabilit prin contract'
pot aparea pe
21,3. partile recunosc ca practic, este imposibil sa se prevada toate situatiile care
d'rata contractului, convenind prin prezentul, ca intentia lor este ca acest contract sa functioneze
contractului una
corect si fara a fi in detrimentul oricareia dintre ele si ca, daca in timpul derularii
pentru acadea
din parti considera ca acest contract actioneazaincorect, partile vor depune eforturi
de incorectitudini.
de acord asupra unor actiuni legale pentru a elimina causa sau cauzele unei astfel
22. Limba care guver neuza contractul
Limba care guverneaza contracfri' este limba romana'
23. Comunicari
e-mail cu conditia
23,1 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

v:

24.Legea aplicabila contractului
24.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

partile au inteles sa incheie -i .Jr.&QS. #2,A prezentul contract
'exemplar pentru executant,si unul pentru achizitot.

in 2 exemplare, un
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