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CONTRACT DB LUCRARI
Nr. 3896 din 11.06.202()

PARTI CoNTRACTANTE
COMUNA BOBOTA, cu sediul in localitatea Bobota, str. Pnincipala, nr.82lA telefon /fax
0260652401, cod fiscal nr. 4292013, cont nr. RO64T'RE2241[670307710130X, deschis la
Trezoreria Simleu Silvaniei, reprezentat prin Primarul comunei Etobota - Moravit Mugurel , in
calitate de achizitor, pe de o parte
$i
SC BUILDING DECOR CONS S.R.L. cu sediul in loc;.Sarmasiag, str. Florilor, nr. 6, comuna

sarnrasag, judetul

Salaj, c.l.F

42220121i, J}1fi2t2ozso,

cont

nr.

R011RNc80220166408670001, deschis la BCR simleu sitvaniei.

ART.1. DEF|NtTil

in prezentul contract urmatorii termeni vor fi interprela[i astfel:
a) contract - prezentul contract gi toate anexele saler;
b) achizitor gi executant - pi(ile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul
contract;

c) pretul contractului - pretul platibil executantului de citre achizitor, in baza contractului
pentru indeplinirea integralS gi corespunzdtoare a tuturor obliga[iilor asumate prin contract;
d) lucriri - activiti[ile a caror executare face obiectul contractului;
e)zi - zi calendaristici.

ART. 2. OBIECTUL CONTRACTULUT
Executantul se obligi si execute lucrarea la obiectivul : ,,schimbare acoperis Primarie
Veche".
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ART. 3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Achizitorulse obliga
,, Schimbare

si pldteasci executantului,

acoperis Primarie Veche" - pretul de 43

p,:ntru execulia lucrdrilor:
0100,00

le1vatoare cu TVA inclus.

ART. 4. TERMENUL DE DESFA$UNENC A CONTRACTUI.UI

Termenul de executie este de cel mult 30 zile lucratoare, de la sermnarea
contractului de catre
ambele parti.

ART. s. RECEPTTA LUCRARTLOR
5.1. Achizitorul va proceda la recep{ia lucrarilor potrivit legilor in vigoare
9i se va intocmi
procersul verbal de receptie a lucririlor.

5.2. Receplia va cuprinde urmdtoarelefaze:
- verificarea de cdtre achizitor a respectdrii execu(iei lucririlor
confrlrm normativelor 9i a STASurilor pentru lucrdrile executate;
- executantul va prezenta certificatele de calitate pentru materialele puse
in operd (principale);
- verificarea de cdtre achizitor a modului de execu{ie a lucrirrilor gi
a cantitdlilor executate.

ART. o.CONDITII DE PLATA

6.1. Achizitorul are obligalia de a pl5ti contravaloarea facturilor emise de cdtre executant
pentru lucririle executate.
6.2. Plata se va efectua cu OP in maxim 15 zile callendaristice de la emiterea facturii si
intocmirea procesului verbal de receptie a lucrarii.
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ART. 7. OBLtcATil CONTRACTUALE

7.1. Partenerii de contract rispund, fiecare pentru gregelile proprii precum 9i pentru cele
ale rr;prezentan[ilor lor legali.
7.2. Obligatiile executantului
7.2.(11 Executantul are obligatia de a executa inlegral gi la termen lucrdrile care fac
obiec;tul prezentului contract.
(2) Executantul are obligalia de a executa gi finializa lucrdrile precum gi de a remedia
viciile ascunse, cu atentia gi promptitudinea cuvenit6, in concordanla cu obligaliile asumate prin
contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute de prez:entul contract.
(3) Executantul are obliga{ia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munci,
materialele , echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute
de gi pentru contract.
7.3. Obligatiile achizitorului
7.3.(1)Achizitorul are obligatia de a preda amplasamrentul pentru lucrarea nominalizat6.
(2)Achizitorul are obliga[ia de a confirma cantitSlile de lucrari executate gi de a achita
contriavaloarea acestora in condi[iile stipulate in contracl daci acestea corespund calitativ gi
cantitativ.
ART. 8. REZILIEREA CONTRACTULUI
8.1. Achizitorul poate rezilia contractul dacd:
- erxecutantul neglijeazi o obliga[ie care este in sarcina lui 9i prin aceasta 1l pune pe achizitor
in imposibilitatea de a realiza lucrdrile stabilite de comun acr:rd;
-e;xecutantul a abandonat contractul;
-e;recutantul este supus procedurii insolven{ei.

8.2. Executantul poate rezilia contractul daci:
-achizitorul neglijeazd o sarcind care este in atributitrnea sa gi prin aceasta il pune pe
executant in imposibilitatea de a nu putea executa lucrarea;
-achizitorul devine in incapacitate de plat6;
-achizitorul notificd executantului ci din motive nepn-.vdzute gi datoritd unor conjuncturi
economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor ccntractuale.
8.3. Rezilierea contractului se comunica in scris cu l5 zile inainte.
8.4. Orice modificdri nu sunt valabile dec0t prin acordul scris; al pd(ilor.
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ART. 9. GARANTII:
Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA
se va depune
intr-un cont deschis de catre ofertant , iar aceasta se va restitui dupa
semnarea procesului verbal
de receptie finala a lucrarii , nu mai devreme de 2 ani de la r..xpirarea garantiei
lucrarii.
ART. 10. DESPAGUBIRI
10.1. in cazul intdrzierii execu[iei lucrarilor, executantul dat,crea zit majoriui
de intArziere
in cuantum de 0,1% din valoarea contractului, pentru fiecarer zi de int6ziere.
10.2.Plala despigubirilor pentru intArziere nu il scutegte pe contractant de indeplinirea
contractului.

10.3. Pentru nerespectarea de cdtre achizitor a termenelor de decontare
a lucririlor
executantul poate percepe majorari de intdrziere in cuantum de 0,1 o/o
din valoarea facturilor
insugite 9i nedecontate la termenul stabilit, pentru fiecare zi rJe intarz:iere.
10.4' Perioada medie de remediere a defectelor este de T zilet lucratoare.
ART. 11. FORTA MAJORA
11.1. Pe(ile sunt exonerate de rdspunderea asupra neindeplinirilor obliga[iilor
din acest
contract daca ele sunt cauzate de fo(a majord.

11.2. Prin fo(a majord se inlelege orice eveniment care iese de sub controlul pd(ilor
implicate gi n^u presupune gregeala acestora gi nu poate fi pnavizibild.
11.3. ln cazul in care apare o asemenea situalie pilrtea interesatd o comunicd in scris

celeilalte

in

termen de

7 zile, in condi{iile legii, impreuna cu consideraliile sale asupra

modificdrilor stabilite prin contract.

ART. 12. LITIGII
Eventualele nein(elegeri, vor fi solulionate pe cale anriabili ?ntre achizitor gi executant,
iar
in cazul in care nu au fost solu[ionate in termen de 10 zile, se va aperla la instanlele judecitoregti
competente, conform prevederilor legale.
ART. 13. CLAUZE SPECIALE

pe(i

13.1. Modificarea prezentului contract se face prin racte adi[ionale, cu acordul ambelor

13.2.Dacd executantul consideri cd aceste dispozilii sunt neijustificate sau inoportune el
poate ridica obiec[ii, in afara cazului in care ele contravin preriederilor legale. bacd prin
executiarea dispozitiilor se creeazd dificultdli in execulie, cerre genereazi costuri suplimentare,
acesteia vor fi rezolvate pe cheltuiala achizitorului.

JUDEr,L

rAlfftt'iluNA

BoBorA

comuna Bobota, cod postar 4sTo4o,str.principara Nr. g?A,
Judetursilaj
Tel/fax : + 40 26065243 1, E.ma i I : prima ri a bobota@ya
hoo. com
Cod fiscal 4292011
1 3.3. Achizitorur are dreptur
in
a)'actiuni necontractate, necomandate sau efectuate
dupi, sau inaintea termenului contractual

sa@i

crazr-

fdrd
acceptul achizitorului;
b). calitatea necorespunzatoare a materialelor puse in
operEr;
c). nerespectarea prelului stabilit prin contract.
13.4. Pi(ile inleleg sa aclioneze cu bund credinld pentru
resprss{spsa drepturilor celuilalt,
decurgiind din acest contract gi si ia toate misurile peniru
a ersigura nealizarea lui.
13'5. Pirtile recunosc ci practic, este imposibil sd s,e -prevadd toate
situa{iile care pot
aparea pe durata contractului, convenind prin prezentul, ca
inten[ia 16r este ca acest contract sa
functioneze corect gi fdra a fi in detrimentul interesului oricdreia
dintre ele gi ca, dacd in timpul
derularii contractului una din p5(i considerd cd acest contrilct
ac[ioneazd'incorect, pe4ib vor
depune eforturi pentru a cddea de acord asupra unor acliuni
legale pentru a elimina cauza sau
cauzele unei astfel de incorectitudini.

.
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Prezentul contract a fost semnat azi 11.06.2020
pentru archizitor gi un exemplar pentru executant.

in 2 (doua) exemplare, un exemplar

EXECUTANT,

ECOR CONS S.R.L.

Contabil,

l

lntocmit,
Consilier Achizitii Publice
Danigfa Gorgan

1'r^

