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COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stamDei@vahoo.com 

T Y W W .p o ia n a s ta m p e L rQ

Nr. «ffiZîdin © S -e C .te r ?

ANUNŢ
de participare la procedura de atribuire prin achiziţie directa 

a contractului de lucrări: „alimentare cu energie electrica căsuţe, terase si lămpi 
de Cultura din comuna Poîna Stampei Judeţ Suceava”

asei

AUTOTRITATEA CONTRACTANTA: Comuna Poiana Stampei 
ADRESA POŞTALA: localitate Poiana Stampei, nr.228Judeţ Suceava 
TELEFON: 0230.575.177
ADRESA SEDIULUI SOCIAL A AUTORITATII CONTRACTANTE localitate Poiana 
Stampei, nr.228 Judeţ Suceava.

Detalii anunţ
Tip anunţ: cumpărări directe 
Tip contract: lucrări
Denumirea achiziţiei: Alimentare cu energie electrica căsuţe, terase si lămpi din curtea Casei de 
Cultura din comuna Poina Stampei, judeţ Suceava,
CPV: 45311000-0 -  Lucrări de cablare si conexiuni electrice (Rev.2)
Descrierea contractului: Alimentare cu energie electrica căsuţe, terase si Îampi din curtea Casei 
de Cultura din comuna Poiana Stampei, judeţ Suceava 
Valoarea estimativa fara TVA: 3.405,00 lei (faraTVA)
Condiţii contract: conform model contract 
Condiţii de participare: Ofertantul trebuie sa prezinte

1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care sa rezulte 
obiectul de activitate cu correspondent in codurile CAEN din 2017.

2. Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 
privind achiziţiile publice.

3. Declaraţie privind regulile de evitare ale conflictului de interese fata de persoanele care 
deţin funcţii de conducere în cadrul Autorităţii Contractate conform art. 59 dil Legea 
98/2016 privind achiziţiile publice.

4. Ofertanţii vor respecta cerinţele din caietul de sarcini

mailto:poiana_stamDei@vahoo.com


Criterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut. Stabilirea ofertei castîgatoare se realizează numai 
prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, fara sa fie cuantificate alte 
elemente. Departajarea ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc se face prin reofertare in 
plic inchis. Oferta care este declarata castigatoae trebuie sa îndeplinească specificaţiile tehnice 
minime considerate obligatorii asa cum au fost stabilite in Caietul de sarcini.
Termenul limita de redare oferte: 13.06.2017, ora 12:00.
Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi menţină oferta valabila: 60 zile.
Informaţii suplimentare: ofertele se depun la sediul Primăriei Poiana Stampei in plic inchis, 
pana la termenul limita de primire a ofertelor. Participantul a cărui oferta a fost declarata 
castîgatoare, are obligaţia de a incarca oferta în catalogul electronic SEAP, atribuirea 
realizandu-se prin intermediul catalogului electronic, conform prevederilor Legii 98/2016 privind 
achiziţiile publice.

întocmit,
Responsabil achiziţii publice 
Lionte Dana
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AVIZAT,

pentru achiziţie directa a lucrărilor de Alimentare cu energie electric pi
din curtea Casei De Cultura din comuna Poiana Stampei,

CAIET DE SARCINI

CAP. I - OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

energie electrica căsuţe, terase sî lămpi din curtea Casei de Cultura dîn comuna Poiana Stampei, 
judeţ Suceava, prevăzute în Anexa 1, asigurând nivelul de calitate si condiţiile tehnice necesare 
execuţiei lucrărilor încorditiideeficlentaslsiguranţă.

Art.2
Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnica de referinţa 
in vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a lucrărilor de Alimentare cu energie 
electrica căsuţe, terase sl lămpi din curtea Casei De Cultura din comuna Poiana Stampei, judeţ 
Suceava

Caietul de sarcini face parte Integrantă din documentaţia necesară desfăşurării execuţiei lucrărilor de 
Alimentare cu energie electrica căsuţe, terase si lampî din curtea Casei De Cultura din comuna 
Poiana Stampei, judeţ Suceava si constituie ansamblul cerintefordebaza necesare îndeplinirii acestui 
obiectiv

Caietul de sarcini conţine reglementari specifice rn vederea execuţiei in condiţii corespunzătoare a 
catego rii lor d e act!1vitali s pec if ice Alimentarii cu energie electrica căsuţe, terase a larcpi din curtea Casei De QJtura din 
comuna Poiana Stampe ĵudet Suceava

CAP. II - CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE 
Art. 5
Executantul lucrărilor de Alimentare cu energie electrica, casate, terase si lămpi din curtea 
Casei De Cultura din comuna Poiana Stampei, jude ţ Suceava prevăzuteîn Anexa 1, va respecta 
legislaţia în vigoare şi va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor si regulamentelor privind protecţia muncii, 
protecţia mediului;
b) furnizarea către autorităţile administraţiei publice locale, a informaţiilor solicitate si accesul la 
documentaţiile pe baza carora execută lucrări, in condiţiile legii
c) executarea în bune condiţii şî la termenele prevăzute a lucrărilor de alimentare cu energie electrica 
căsuţe, terase sl lămpi din curtea Casei De Cultura din comuna Poiana Stampei, judeţ Suceava

Art. 3

Art.4
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djdotarea proprie cu instalaţii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatiior 
au mate prin contract
e) a!te condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale.

CAP. N! - OBIECTUL LUCRĂRLOR:
Alimentare cu energie electrica căsuţe, terase si lămpi din curtea Casei De Cultura din comuna 
Poiana Stampei, judeţ Suceava prevăzute în Anexa 1,

Art. 6
Alimentare cu energie electrica căsuţe, terase si lămpi din curtea Casei De Cultura din comuna 
Poiana Stampei, judeţ Suceava se nealzeaza astfet
- montare cablu electric subteran tip NA2XY 3x16 mmp; 

montare tablouri C6 cu siguranţa generala de 32 A
- executare legaturi electrice;
- execuţia lucrărilor de construcţii a lin iilo r electrice subterane (săpătură, umplutura, 

refaceareatraseului Tastarea iniţiala)
- modificarea instalaţiei de iiuminat exterior a Casei de Cultura pentru preluarea noilor - 

consumatori, prin prelurginrea traseului de cablu tip  na2xy 3x16 mmp

Prin aceste lucrări se are în vedere : preluarea noiior consumatori, respectiv căsuţe, terase , 
lămpi din curtea Casei De Cultura din comuna Poiana Stampei, jucfet Suceava, din alimentarea 
ilum inatului exteriora Casei de cultura din comuna Poiana Stampei

CAPr IV - DURATA CONTRACTULUI:
Art. 7
Durata contractului: 20 zHe de !a data semnării si înregistrării la sediul achizitorii fui.

CAP. V - DOTĂRI CU PERSONALUL, UTILAJE 
Art. 8
Executantul va deţine utilaje speciale pentru execuţia liniilor electrice subterane şi personal 
autorizat A.N.R.E., un responsabil R.T.E.

CAP. VI - VERIFICARE, RECEPŢIE, GARANŢII 
Art. 9
Evidenta lucrărilor de Alimentare cu energie electrica căsuţe, terase si fampi din curtea Casei 
De Cultura din comuna Poiana Stampei, judeţ Suceava seva tine de către beneficiar.
Tarifele unitare ofertate si acceptate pentru indeplîmrea contractului sunt ferme, fixe pe toata 
perioada derulării acestuia.
Executantul, pe baza centralizatoarelor va întocmi situaţia de lucrări si o va prezenta 
beneficiarului in vederea plaţii.
Lucrările se executa şi se recepţionează in baza condiţiilor Impuse de prezentul caiet de sarcini. 
Pentru toate produsele si echipamentele ce vor fi montate se vor prezenta certificate de 
conform itate si certificate de garanţie.
Perioada de garanţie a lucărilor executate şi a echipamentelor va fi de minim 12 luni de la 
recepţia acestora.
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CAP. VII - OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI 
Art, 10
Executantul are următoarele obligatei: execuţia Alimentare cu energie electrica, căsuţe, terase 
si lămpi din curtea Casei De Cultura din comuna Poiana Stampei, judeţ Suceava conform 
normelor tehnice în vigoare specifice instalaţiilor electrice subterane
Executantul trebuie sa respecte reglementările si normele generale si specifice de Securitate a 
muncii in vigoare pentru activitatea de prestare a acestor servicii.,
Executantul va respecta prevederile H.G.ft. nr. 1022/10.09.2002 privind regimul produselor si 
serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea in munca si protecţia mediului. Executantul 
răspunde pentru integritatea Instalaţiilor la care lucrează.
NOTA: Executantul trebuie sa inctuda In oferta sa toate categoriile de lucrări ce trebuiesc 
realizate, care să respecte condiţiile impuse in caietul de sarcini, precum sî masurile tehnice de 
protecţia muncii in vigoare, pentru evitarea oricărui accident, cat sî a avariilor in reţelele de 
joasa tensiune,

CAP. VIII - OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
Art. 11
Beneficiarul are următoarele obligaţii:
Sa recepţioneze lucrările executate.
Sa pună la dispoziţia pârtilor interesate Informaţii referitoare la încheierea prezentului 
contract.
Beneficiarul se obliga sa plateasea facturile emise de Executantul lucărilor la termenul stabilit 
prin contract,
Procesul verbal de recepţie al lucrărilor va fi semnat de către beneficiar si transmis 
executantului in termen de maxim 10 zile de la data prim irii acestuia.
Beneficiarul se obliga sa pună la dispoziţia executantului orice aitp Informaţii pe care acesta le 
considera necesare îndeplinirii contractului.

CAP. IX - DREPTURILE EXECUTANTULUI 
Art. 12
Executantul are următoarele drepturi, in condiţiile legii:
Dreptul de acces in instalaţiile electrice apartinand Comunei Poiana Stampei si in instalaţiile 
operatorului de distribuţie, in baza convenţiei de exploatare încheiate cu acesta, pentru 
intervenţiile necesare.
De a exploata, in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa , bunurile aferente actm tatil ce fac 
obiectul prezentului contract.
Dreptul de a efectua, cu personal specializat lucrările.

CAP X - DREPTURILE BENEFICIARULUI 
Art. 13
Beneficiarul are dreptul de a verifica medul de execuţie a lucrărilor pe parcursul execuţiei 
prin personalul specializat propriu pentru a stabili conformitatea .lo r cu prevederile tehnice sî 
legale In vigoare;
Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de remediere a defecţiunilor ce au fost aduse Ia 
cunoştinţa executantului, de către reprezentantul împuternicit de către beneficiar.
Sa solicite sr sa primească, in condiţiile legii si a contractului, despăgubiri sau compensaţii 
pentru daunele provocate de către executant prin nerespectarea obligaţiilor contractuale
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asumate ori prin executarea unor lucrări inferioare, calitativ si cantitativ, parametrilor tehnici 
stabilit! prin contract sau normelor tehnice in vigoare.
Să sesizeze executantul pentru orice deficiente constatate si sa faca propuneri vizând 
înlăturarea acestora, precum si imbunatatfrea activltatii sf creşterea calitatii serviciului.
Sa aplice clauzele sanctfonatoni, in cazul in care executantul nu respecta prevederile 
prezentului contract si din caietul de sarcini anexe la contract.

CAP Xt - CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
A r t 14
Contractul inceteaza in următoarele situatîi:
a) la expirarea duratei stabilite, daca partife nu au convenit prefungirea acestuia;
b) in cazul in care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de către 
beneficiar;
c} în cazul nerespectariî obligaţiilor contractuale de către executant prin reziliere, cu plata 
unei despăgubiri in sarcina executantului;
d) in cazul in care executantului î se retrage licenţa de operate emisa de autorîtatiie de 
reglementare, licenţa A.N.R.E. deţinute de executant, sau aceasta nu este prelungita după 
expirarea termenului;
e) nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre partl, in mod culpabil si 
repetat, duce la desfiinţarea de drept a contactului, fara somaţie, punerea in Întârziere sau a 
intervenţiei instanţei de judecata si de a pretinde plata de daune-interese.
f) contractul se rezîliaza daca, timp de 15 zile de la încheierea acestuia se constata incalcari 
repetate a obligaţiilor contractuale din partea Executantului.
g}beneficiarul are dreptu l de reziliere unilaterala a contractului pentru incalcarea repetata a 
clauzelor acestuia.

CAP. XII - GARANŢIA DE BUNA EXECUŢIE A CONTRACTULUI

Art. 15 Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului in cuantum 
de 5%, din valoarea contractului fara TVA . Modalitate de conslituire -  sub una din formele 
prevăzute la Art.40 din HG 595/2016. Condiţii de reţinere a garanţiei de execuţie -  conform 
prevederilor Art. 41 din HG 395/2016.Restituirea garanţiei de buna execuţie-conform 
prevederi lor Art.42 din HG 3 95/2016.

CAP .XIII - DISPOZIŢII FINALE
Ofertanţii au obligaţia de a elabora oferta financiară pe total lucrare conform anexai.
Preţul final va conţine valoarea materialelor, manopera, utila], personal, inclusiv cotele 
aferente (fara TVA).
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Formular FI
OBIECTIV: 0003 AEE CASUJE+TERASA

CENTRALIZATORUL 
cheltuielilor pe obiectiv

Nr.
crt.

Nr.cap./ 
subcap 
deviz: 

pe obiect

Denumirea capitolelor 
de cheltuieli

Valoarea, cheltuielilor / obiect 
exclusiv TVA

din care C + M

0 I 2 3 4 5
6 4 Investiţia (lucrarea) de b a ţa
6.1
6.2

01 AEE CASU'l'R
02 AEE LĂMPI EXT. CASA DE CULTURA

T O T A L  Erupă 6
T O T A L  valoare (exclusiv TVA )
T axa pe valoarea adăugata  
T O T A L  valoare (inclusiv TVA)

BENEFICIAR EXECUTANT
COMUNA, POIANA STAMPEI

Pas.Sistam informatic proiectai do SoflvH Pius sfl. Tel:32S.76.37 1



P
ag

e 6/12

Formular F2
OBIECTIV: 0003 ÀËE CASUTE+TERASA

C E N T R A L IZ A T O R U L
c h e ltu ie lilo r  p e  c a te g o rii  d e  lu c r ă r i ,  p t.o b iec tu ) 01 - A E E  C Ă S U Ţ E

Nr.
ert.

N r.cap./ 
su beap 

deviz pe 
obiect

Cheltuieli pe categoria de luc ră ri V aloarea 
(exclusiv TVA)

0 1 2 3
1 1, L u cră ri de construcţii
5 1 01 ALIM.CU eNG.GL. CASOTE

T O T A L  cap. I
T O T A L  valoare (exclusiv TVA )
Taxa pe va lua rea ndaugnta 
TO T A L  valoare (Inclusiv TVA)

BENEFICIAR EXECUTANT
COMUNA POIANA STAMPEI

Pag.5 /s (« n  fntarmatlc proiectai dç SqHqH Fluş srt. t& :323,78,37 1



Formular F3
OBIECTIV: 0003-AEE CASUTE+TERASA

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: Ol-AEE CĂSUŢE
Categoria de lucrări: QJ-ALÎM.CU ENG.EL CĂSUŢE
w rTir. C a p i t o l u l  de lucrări 
crt. Simbol

Denumire resursa 
Observaţii 
Corecţii 
Liste anexe

U . M. Cantitatea P re ţu i u n ita r
a] materiale
b) manopera 
c i utilaj
d) transport

V alo are

SECŢIU N E T E H N IC A SEC ŢIU N E FIN A N C IA R A
0 I 2 3 4 5

1 T5A16B1 82 M CUB 7,20000
SAP.HAN.IN TRANŞEE PT.CABL. EL. IM PAM.CSÎ UKID.KAT.F 
ARA SPRU. LAT. < IM r AD-UTC. < 1 ,5E-1 r T. MIJLOCIU
2 W2G01F 99 M 43 ,00000
CABL.EH.EL.ARMAT COMO. AL1KV, POZAT IM SAHT PAT «IEI 
P CU TRACT ..KM^SECTiiXlGHHP, CU OBSTACOLE
L:tf2L073 -0206:4306656  -CAE1II EHSRSIE AC Y AB Y Û ,S / lJfV 3X 1ÿ________ U S S 77g
3 W2H07A1 B2 M 30,00000
PROFIL T IP  H PÏHTRU 1 CABUÎ DE 1KV STRAT PROTECTOR 

CU FO LII DIN PVC
4  rS D lB B l 32 M CUB 5,76000
fJHPLUT. CCMPACTATA IN S-AHT.PT.CAEL.ÎNGROP.LA LIHII 
SLBCTR.LE IMALTA TBKS.CU PAM.DEH T.MIJLOCIU________________
5 EF05D1 62 BUCATA 5 ,00000
TABLOU ELECTRIC TIP C6_____________________________________
6 EFO0B1 62 BUCATA 30,00000
RACORD. COHD.AL.AP .SAU HOTNLA BORME.TAB.EL.PE MARM.
,MET., SAU CAPS. PCCMD.CTJ SECT.10 SAU XfiWÎP S
L:120ÎS -0059:5204015____ -PAPUCI Alţrn j  im P  PRESAT____
7 TKA02A50 B2 TONE 0 ,20000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICRTBLO 
R CU AUTOCAKECMtJL PE DISTP= 50 KM._______ 3_________

TOTALA:

BENEFICIAR
COMUNA POIANA STAMPEI

EXECUTANT

. y
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E x e c u t a n t  ACHI 
O b ie c t iv  0003 

O b ie c t  o i  
C a te g o r i e  Ol

A C H IZ IŢ II DIRECTE 
AEE CASUTE+TERASA 
A3E CĂSUŢE
ALIM.CU EWG.EL. CĂSUŢE

R e c a p i t u l a t i e
1 run

M a tu r L a i  M anopera  U t i l a j T r a n s p o r t TOTAL
K 1» U t T

C holfcuL ulL  d i r a e t *
A l t a  c h e l t u i e l i  d i t e u t e

C .J l.S  . \
C .A .S . Î . %
A j . î m i ; i
A eo . m u n c a , b o l i  p r o f e a * \
C .C . I *
F ond  g a r a n t a r e %

Mo r o  U t Tu
TOTAL CEEEXT. DIRECTE
C tu j l t u i i a l i  L n d lra e fc a I o  = % ^  Tü
P r o f i t Bo - » K ( l o t i * )
TOTAL GENERAL p a  c a t e g o r i a Va = T o+ ro+ P »

B EHE F £ CT AH
coMDa Foijua s tu i ie i

EJECUTAliT

Sfetenj informatic proiectai öc SoïïeH Pins srl. Te1:323.7$,37 Paff.I

(TllCv"sy
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Formular F2
OBIECTIV: 0003 a EE CA$UTE+TERà SA

CENTRALIZATORUL

T axa pe valoarea a <3 au ga ta 
T O T A L  valoare (inclusiv TVA)

BENEFICIAR.
COMUNA. POIANA STAMPEI

N r.
cri.

r>Jr,cap./ 
subcap  

deviz pe 
obiect

Cheltuieli pc categoria de lu c ră ri
V aloarea 

(exclusiv TVA)

0 1 2 3
1 L L u cră ri de construcţii
2 1 01 AEE LĂMPI EXT. CASA DE CULTURA

T O T A L  cap. 1
T O T A L  valoare (exclusiv TVA )

EXECUTANT

Sistem informatic proiectat de Plus &rit Tçt;3Z3.78.37 Pag, 1



Formular F3
OBIECTIV: 0003-A EE CAS UT E+TER AS A

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări 

Obiectul: 02-AEE LĂMPI EXT. CASA DE CULTURA 
Gttcgorln dciacrariiGl-AEE I.AMPI EXT. CASA DE CULTURA
HFKIF Capitolul efe lucrări
crt. STfflbOI -----------

D e n u m ire  r e s u r s a  
O b se rv a ţii  
C o rec ţii 
L is te  a n e x e

ü. M. Cantitatea Preţul unitar 
a} materiale 
b) manopera 
ci utilaj
d) transport 

otalfanH-c+d)Tc

Valoare

¿ECTIUNE FINANCIARASECŢIUNE TEHNICA

1 T5A15B1 62 M COB 12,00000
SA P.HAM.TM TRAWSEE P T . CARL. E L . 3Ji PAN.CU UMED .NAT. F
ARA 5 P R Î  J . L A T , <1M. AE 'ItfC . <1 . 5 K , T . H I JLO C U T ________________________________________________________

2 W2G01F as M 45,00000
CABL.EW.BL.ARMAT COHD. AL1KV, POSAT 3H 5  AHT PAT N IS I
P CU TRACT.MAM. S B C T < « JV S m p , CU OBSTACOLE j

L:X2LQ?3 -QQ0$;4$Q£69$ -CABLU E.MSRGIE ACYAflT 0,6/ ÎKV 3X ÎS_______ Cl S S77fl ■
3 W2H07A1 Ê2 H  50,00000
P R O F rL  T I P  X  EEHT3U  i  CABLU  DE LKV STRAT  PROTECTOR
CU F O L II DTK PVC_______________________  _______________________________

4 TSD18B1 62 M CUB 9,60000
UMPLUT.COMPACTAT* IH  SAHT. PT.CA BL. IMGROP. LA L IN II
ELSCTR.SE. IHALTA TEWS.CU PftM.DIN T ,M IJL O C IU ____________________
6 EFQ0B1 62 BUCATA 30,00000
RACORD.OQHD.AL.AP.SAU MOT.LA BORWE. TAJB . EL. PE HAKH.
PM ET..SAU C A P S .,COMO.CU S 3 C T -IO  SAU 16W 1P 5

L: 12016 -0059:5304013 -PAPUC* ALUK i&BiP PRESAT_______ _
7 TRA02AE0 62 TOME 0,20000
TRAKS PORTUL RUTIER AL MATERIALELOR. SEMI FABRÍCATELO 

R CU AUTOCAMIOHTJL PE D I S T .-  SP KM.___________________$____________
TOTALA:

BENEFICIAR
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MODEL CONTRACT DE EXECUŢIE DE LUCRĂRI

nr....................din

1. Părţile contractante
In temeiul Legii 98/2016 privind achizitile publice, s-a incheiat prezentul contract de

lucrări,

între
COMUNA POIANA STAMPEI cu sediul in loc. Poiana Stampei, nr. 228, judet Suceava,
telefon/fax 0230/575.177, cod fiscal 5021250, cont IBAN nr..............., deschis la Trezoreria
Vatra Dornei, reprezentat prin Primar Vilut Mezdrea, în calitate de achizitor,

şi
executantul, .................................... , cu sediul in ..................................  , telefon

..........................., număr de înmatriculare .........................., cod fiscal ....................., număr
IBAN ..........................................  deschis la TREZORERIA...... , reprezentat prin Director
general..................................  în calitate de executant, a intervenit prezentul contract.

2. Obiectul şi preţul contractului
2.1. Executantul se obligă să execute, să întreţină si să finalizeze, pe durata de realizare pana 

la punerea in functiune, lucrarea: „alimentare cu energie electrică căsuţe, terase şi lămpi din 
curtea Casei de Cultură din comuna Poiana Stampei, judet Suceava”, Cod CPV 45311000- 
0-Lucrari de cablare si de conexiuni electrice (Rev.2), în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
prezentul contract.

2.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul d e .......................... , fără TVA, la
care se adaugă TVA de ...............................  lei, pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea
lucrarii: , , ................................................ ”.

3. Durata contractului
3.1. Executantul se obligă să execute, sa intretina şi să finalizeze lucrarea: ,, „alimentare cu

energie electrică căsuţe, terase şi lămpi din curtea Casei de Cultură din comuna Poiana 
Stampei, judet Suceava”, în decurs d e .........  zile de la data ordinul de incepere al lucrarilor.

4. Definiţii
4.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o 

autoritate contractantă, în calitate de achizitor, şi un executant de lucrări, în calitate de executant;
b) achizitor şi executant - părţile contractante, astfel cum acestea sunt denumite în prezentul 

contract;
c) preţul contractului - 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 sau altele asemenea prevăzute în Caietul de 

sarcini şi în propunerea tehnică;
e) amplasamentul lucrării - locul în care executantul execută lucrarea;
f) forţă majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face 
imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu 
este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi.

g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
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5. Aplicabilitate
5.1. Contractul de execuţie intră în vigoare la data semnarii lui.

6. Documentele contractului
6.1. Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexele la prezentul contract.
6.2. Documentele prezentului contract sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnica si propunerea financiară;
c) garantia de buna executie;
c) alte anexe la contract;

7. Standarde
7.1. (1) Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile 

declarate de către acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi 
afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform 
condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

(2) La lucrările la care se fac încercări calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele 
se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

8. Caracterul confidenţial al contractului
8.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 

derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se 

va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 
îndeplinirii contractului.

8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă 
parte contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi 
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes 

arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca 
fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 
oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să nu deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar 
imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această 
descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. 
Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli 
suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adăuga la preţul contractului.
9.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 
istorice.

10. Responsabilităţile executantului
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10.1. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi de a finaliza lucrările, precum şi de a 
remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile 
asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute în contract.

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

10.2. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

10.3. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 
achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 
resurselor umane necesare în vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia să rectifice 
eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul 
datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către 
proiectant executantul are obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grijă toate reperele, bornele sau 
alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.4. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse executantul are 
obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 
autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâta 
timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară 
pentru evitarea oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului 
şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, 
rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.5. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă de la data primirii ordinului de 
începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a acesteia.

10.6. Garanţia acordată de Executant pentru lucrările efectuate este de 12 luni.

Clauze specifice

11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului in termen de 5 
zile lucratoare de la data semnării contractului de catre parti.
Cuantumul garantiei de buna executie de 5% din valoarea fără T.V.A. a contractului.
11.2. Garanţia de bună execuţie se constituie de către prestator în scopul asigurării beneficiarului 
de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Garanţia de bună 
execuţie se constituie conform HG 395/2016, art. 40:
(1) De regulă, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un 
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, care devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) - (5) aplicându-se 
corespunzător.
(2) In cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, 
autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la 
casierie a unor sume în numerar.
(3) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive 
din sumele datorate pentru facturi parţiale, cu condiţia ca autoritatea contractantă să fi  
prevăzut această posibilitate în documentaţia de atribuire.
(4) In cazul prevăzut la alin. (3), contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia 
autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi.
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(5) In cazul în care autoritatea contractantă are calitatea de autoritate publică, instituţie publică 
sau operator economic cu capital integral sau majoritar de stat, contractantul are obligaţia de a 
deschide contul la dispoziţia autorităţii contractante, prevăzut la alin. (4), la unitatea 
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.
(6) Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis 
potrivit alin. (4) şi (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie 
publică/contractului subsecvent, fără TVA.
(7) Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, 

autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) 
prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei 
stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică/contractul subsecvent 
şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.
(8) Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului prevăzut la 
alin. (5) pot f i  dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante 
care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea 
scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.
(9) Contul de disponibil prevăzut la alin. (4) şi (5) este purtător de dobândă în favoarea 
contractantului. ART. 41 Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra 
garanţiei de bună
11.3 Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, beneficiarul are obligaţia de a notifica acest lucru 
prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11.4 Beneficiarul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie aferentă Studiului de 

fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiilor 
respective sau la data finalizării tuturor obligaţiilor contractului de servicii, dacă nu a ridicat până 
la acea dată pretenţii asupra ei.

12. Responsabilităţile achizitorului
12.1. La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele 

necesare în vederea execuţiei lucrărilor.
12.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie executantului, fără plată, dacă nu s-a 

convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
d) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita 

amplasamentului şantierului.
12.3. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie executantului întreaga documentaţie 

necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în 2 exemplare.
12.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinţă, a 

căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţie executantului, precum şi pentru 
materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

12.5. Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.

12.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 
informaţii furnizate executantului, precum şi de dispoziţiile şi livrările sale.

13. Începerea şi execuţia lucrărilor
13.1. (1) Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie.
13.2. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a 

stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au
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obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional 
pentru acest scop, şi anume a responsabilului tehnic cu execuţia din partea executantului şi a 
dirigintelui (inspectorul) de şantier sau, dacă este cazul, a altei persoane fizice sau juridice 
atestate potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.3. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; 
buletinele de verificare şi testăre a materialelor folosite si a lucrărilor executate vor fi prezentate 
achizitorului la finalul acestuia.

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
14.1. In cazul în care:
a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
b) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta îl îndreptăţesc pe executant să solicite prelungirea 
termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi din acestea, prin consultare, părţile vor 
stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
(ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

15. Finalizarea lucrărilor
15.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte din acestea trebuie finalizat în 

termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
15.2. (1) La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorului 

că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren 

achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie.
15.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. In 
funcţie de constatările făcute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.4. Recepţia se poate face şi pentru părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi 
funcţional.

16. Modalităţi de plată
16.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant prin ordin de plată în 

termenul de 15 zile calendaristice de la primirea facturii, emisa dupa acceptarea la plata a 
situatiei de lucrari .

16.2. (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca 
atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapidă şi 
sigură a lor.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul de cel mult 5 zile calendaristice de 
la data depunerii lor la achizitor .

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează 
responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră de către 
achizitor ca recepţie a lucrărilor executate.

16.3. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 
de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special ca urmare a 
unor eventuale litigii, va fi plătită numai contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu .

16.4. In cazul aparitiei unor lucrari suplimentare, insusite de proiectant si persoana juridica 
achizitoare, pentru care contractul nu contine preturi unitare ferme, se vor aplica preturile unitare 
negociate intre cele doua parti contractante.
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17. Actualizarea preţului contractului
17.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele verificate 

si acceptate la plata de către persoana autorizată de către achizitor .
17.2. Pretul contractului nu se actualizează .

18. Amendamente
18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului prin act adiţional in urmatoarele cazuri :
a) apariţia unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu 

au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
b) achizitia de lucrari suplimentare care sunt necesare pentru finalizarea contractului .
c) renuntarea la parti din lucrare

19. Penalităţi, daune-interese
19.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să îşi îndeplinească 

obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, o 
penalitate stabilita in conformitate cu legislatia in vigoare din preţul contractului pentru fiecare zi 
de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor

19.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 15 de zile de la expirarea 
perioadei prevăzute la clauza 18.1, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală pe zi intirziere, stabilita in conformitate cu legislatia in 
vigoare, din plata neefectuată, care nu va depasi cuantumul sumei asupra careia a fost calculata.

20. Rezilierea contractului
20.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 

dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări şi de a pretinde plata de daune- 
interese.

20.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 
de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea 
contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

20.3. În cazul prevăzut la clauza 19.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a 
contractului.

21. Soluţionarea litigiilor
21 .1. Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului.

21.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi executantul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să 
se soluţioneze de către Instanţele Judecătoreşti din România.

22. Comunicări
22.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii.
22.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu 

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

23. Legea aplicabilă contractului
23.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
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23.2. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Achizitor, Executant,
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