Anexa nr.12
EXPERIENŢĂ SIMILARA
I.
1. Denumirea şi obiectul contractului
"Lucrări de întreţinetre periodică şi reparaţie
curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cahul, în conformitate cu
prevederile proiectului tehnic în vigoare, potrivit obiectului stabilit de Administraţia de
Stat a Drumurilor, cu calitatea de „autoritate contractantă" din Contyractul de Antrepriză
nr.11-18/174 din 03.05.2018 "
2. Numărul şi data contractului
Contract de subantrepriză Nr. 7/SA/E/05-18 din 15
mai 2018;
3. Denumirea/numele beneficiarului
SC„Nouconst"SRL
4. Adresa beneficiarului
Chişinău str. Petricani, nr.94
5.Ţara
Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
antreprenorul sau antreprenorul
general _ _ 1 0 0 %
(se notează opţiunea corespunzătoare)
•
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
o
antreprenor asociat
•
subantreprenor
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
exprimată
în care s-a
în echivalent
încheiat contractul
dolari SUA
a) iniţială
(la data semnării contractului)
b) finală
(la data finalizării contractului)
9889351 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare:
nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a)
contractată
IV.2018-X.2018
b)
efectiv realizată
5 luni
c)
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Conform procsuluiverbal Nr.19 din 19.noiembrie 2018
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute
în contracte.
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CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ

nr. 7 / S A / E / 0 5 - 1 8
mun. Chişinău

15mai2018

SC „Nouconst" S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău, str. Petricani, nr.94, tel/fax: 022788800, cod
poştal: MD-2059, e-mail: oiTice@nouconst.md, cod fiscal: 1005600012120, cod: T V A 0605333,
IBAN: M D 6 8 A G 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 1 6 7 9 0 7 9 . deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank"

SA, fii.

10

Chişinău, BIC: A G R N M D 2 X 4 3 7 , în persoana Administratorului Marin Sîrbu, în calitate de
„Antreprenor", pe de o parte, şi
S.A.„Drumuri

Cahul",

cu

sediul

email:drumuri.cahul@mail.ru,

cod

MD55ML000000002251448296.

în

or.

Cahul

fiscal:

deschis

str.

Minai

1003603151541.
în

Viteazu,
cod

TVA:

25

tel:

079589568,

3400180,

B.C...MOLDINCOMBANK"S.A„

fii.

IBAN:
Cahul,

B 1 C : M 0 L D M D 2 X 3 4 8 . reprezentată de către diectorul general Bocicovar N.M., în calitate de
„Subantreprenor". pe de altă parte, numite în continuare „Părţi", au încheiat prezentul contract în
următoarele condiţi i:

lObiectul contractului
1.1. „Subantreprenorul" se obligă să execute pe riscul său lucrări de construcţie potrivit Devizelor
locale, având ca obiectiv: „lucrări de întreţinere periodică şi reparaţie curentă a drumurilor publice
amplasate teritorial în raionul Cahul, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare,potrivit
obiectivului stabilit de. Administraţia de Stat a Drumurilor, cu calitatea de „Autoritate contractantă"
din Contractul de Antrepriză

nr.

11-18/174 din 03.05.2018,în volumul stabilit de devizele

AntreprenoruluiViar acesta se obligă să recepţionezelucrările executate şi să achite preţul convenit.
1.2. ..Subantreprenorul"' declară şi garantează ..Antreprenorului"" că posedă toate autorizaţiile,
licenţele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual şi se obligă să le menţină valabile
pe toată

perioada

acţiunii

prezentului

Contract.

„Subantreprenorul"

dispune

de

materiale,

mecanisme şi utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă şi în termen a lucrărilor ce se solicită.
2 Preţul şi modalitatea de achitare
2.1.Valoarea Retribuţiei, pentru lucrările executate de „Subantreprenor", potrivit

Obiectivelor

prezentului Contract, constituie volumul lucrărilor executate şi recepţionate de Antreprenor prin
procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate şi a facturilor fiscale emise.
2.2. Achitarea sumei indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către

..Antreprenor".

în

felul următor:
achitarea

100 %, după semnarea de către „Autoritatea contractantă"" şi „Antreprenor" a

procesului-verbal

de recepţie a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de

10 zile

calendaristice din data transferării din partea ..Autorităţii contractante"" la contul de decontare a
..Antreprenorului" a mijloacelor băneşti pentru lucrările de interes public executate.
2.3.Tinînd cont de specificul activităţii ca obligaţie expresă asumată de „Antreprenor"" conform
prezentului Contract, va lî condiţionată direct de limitele alocaţiilor "Autorităţii contractante"
transferate din bugetul pentru executarea Obiectului prezentului Contract.
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2.4.Antreprenorul general va reţine succesiv din facturile fiscale în cuantum de 5 % din valoarea
lucrărilor efectuate. în calitate de garanţie de bună execuţie, care ulterior va fi restituită odată cu
executarea şi recepţie finală a lucrărilor

3 Obligaţiilepărţilor
3.1.Obligaţiile „Subantreprenorului":
3.1.1

A începe executarea lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.

3.1.2

întru executarea obligaţiunilor asumate contractual, „Subantreprenorul", va procura de sine

stătător, materialele necesare executării lucrărilor.
3.1.3

De a menţine locul de muncă în curăţenieşi de a realiza la faţa locului măsurile necesare de

asigurare

a

securităţiicirculaţiei

rutiere, în

conformitate

cu

punctele

31;

128

şi

129

din

Regulamentul Circulaţiei Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 357
din 13.05.2009.
3.1.4

Să îndeplinească calitativ, cantitativ şi în termen lucrările solicitate de către ..Antreprenor"'.

3.1.5

Să informeze "Antreprenorul", în scris, despre orice circumstanţe intervenite, care împiedică

sau fac dificilă executarea lucrărilor şi care conduc la depăşirea termenului contractual.
3.1.6
ba/a

Să predea în termen ..Antreprenorului" şi ..Autorităţii contractante" lucrările executate. în
Procesului-verbal

de

recepţie

a lucrărilor

executate,

ce

urmează

a ti semnat

de

reprezentanţii desemnaţi a părţilor, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de
către „Subantreprenor".
3.1.7

Asigură organizarea executării lucrărilor şi poartă răspundere de sănătatea şi securitatea la

locul de muncă şi industrială.
3.1.8

Să respecte şi alte obligaţiuni stipulate de prezentul Contract.

3.2.Obligaţiile

„Antreprenorului":

3.2.1 După executarea lucrărilor, „ Antreprenorul" este obligat să le recepţioneze în modul, la locul
şi în termenul stabilit de Contract, potrivit Procesului-verbal de recepţionare a lucrărilor executate.
3.2.2 De a achita în termen lucrările executate,

conform prevederilor Contractului incluse în

Capitolul 11.
3.2.3 Să respecte şi alte obligaţiuni stipulate de prezentul Contract.
4 Garanţiişiresponsabilitâţi
4.1.Garanţiile Subantreprenorului:
4.1.1. Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă şi în termenii stabiliţi a volumelor de
lucrări preconizate.
4.1.2.Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.
4.1.3.Garanţia pentru lucrările îndeplinite este de 121uni din ziua recepţionării lucrărilor, conform
procesului-verbal de recepţie a lucrărilor executate.
4.1.4.Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul
termenului

de garanţie

vor fi înlăturate

de către „Subantreprenor",

în termen

de

15 zile

calendaristice, sau din contul părţii vinovate, după examinarea şi stabilirea factorilor ce au
contribuit la apariţia acestora.
4.1.5. în caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către

..Subantreprenor".

..Antreprenorul" va calcula penalitatea. în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor incluse în
Deviz/Proces

Verbal de recepţie, pentru fiecare zi de întârziere.
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4.1.6.Subantreprenoruj

garantează achitarea a 1% din volumul de lucru executat cu titlu de

cheltuieli de antreprenoriat general care urmează fie achitate Antreprenorului, fie reţinute din costul
lucrărilor.
4.2. Garanţiile Antreprenorului:
4.2.1. Antreprenorul garantează achitarea condiţionată a Retribuţiei convenite contractual.
4.2.2.In caz de neachitare sau întârziere a plăţilor de către ..Antreprenor'" după expirarea celor 10
zile, „Subantreprenorul" va calcula penalitatea, în mărime de 0.01 % din valoarea lucrărilor
executate, incluse în Procesele - Verbale de recepţie, pentru fiecare zi întârziată.

5 Forţa majoră
5.1.

Părţile

vor

fi

eliberate

de

răspunderea

pentru

executarea

parţială

sau

neexecutarea

obligaţiunilor ce le revin în baza prezentului Contract. în cazul când neexecutarea respectivă este
cauzată sau ocazionată de survenirea unei circumstanţe de Forţă Majoră. în sensul prezentului
Contract, Forţa Majoră semnifică şi include circumstanţele sau situaţiile ce nu se află sub controlul
rezonabil al uneia dintre Părţi şi care nu puteau fi prevăzute la momentul semnării prezentului
Contract, în rezultatul cărora Părţii nu i se poate pretinde în mod rezonabil să-şi execute obligaţiile
din prezentul Contract pe durata Forţei Majore.
5.2. Circumstanţele sau situaţiile susmenţionate vor include. Iară limitare, calamităţi naturale,
războaie, tulburări civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundaţii, condiţii meteorologice
neobişnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de muncă,
incapacitatea de a procura materiale, legi şi reglementări normative restrictive, emiterea unei
interdicţii judiciare care nu permite desfăşurarea normală a activităţilor în baza prezentului
Contract, astfel de interdicţie ne fiind aplicată din vina Părţii care invocă Forţa Majoră, sau alte
motive, care nu sunt imputabile Părţii care are obligaţia să acţioneze.
5.3. în cazul când o Parte se află în imposibilitatea de a-şi executa obligaţiile în baza prezentului
Contract sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstanţe de Forţă Majoră,
Partea respectivă va înştiinţa imediat. în scris. în termen de o zi. cealaltă Parte afectată faţă de care
Partea respectivă are obligaţia de a-şi executa obligaţiile. Notificarea va include următoarele:
specificarea obligaţiilor pe care Partea nu are posibilitatea să le execute; descrierea completă a
situaţiei de Forţă Majoră; estimarea duratei de acţiune a situaţiei de Forţă Majoră: şi specificarea
măsurilor propuse pentru a iî întreprinse de Partea respectivă pentru a remedia sau a diminua
efectele circumstanţei de Forţă Majoră.
5.4. în cazul când situaţia de Forţă Majoră va continua pc o durată mai mare de cinci (5) zile din
data înştiinţării despre situaţia de Forţă Majoră în conformitate cu prevederile prezentului Articol,
Părţile se vor consulta cu privire la viitorul prezentului Contract.
6 Rezilierea contractului
6.1. Acţiunea prezentului Contract va înceta în mod automat la expirarea Termenului sau executării
lucrărilor;
6.2. Rezilierea unilaterală:Fără a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Părţilor, rezilierea
unilaterală anticipată a prezentului Contract în termen de 3 zile. poate avea loc în următoarele
cazuri:
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- Iniţierea de către una din părţi. în privinţa sa. sau faţă de aceştia de către terţi a unei proceduri în
conformitate cu prevederile legislaţiei cu privire la insolvabilitate, sau emiterea unei hotărâri de
către o instanţă competentă în acest sens.
- încălcarea termenului de plată de către Antreprenor cu 10 zile din momentul devenirii plăţii
scadente:
6.3.Părţi le contractante pot rezilia. înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de
reziliere, semnat de ambele părţi. în cazul în care una din ele nu-şi execută corespunzător obligaţiile
asumate contractual.
6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă
parte, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă
efectele.
6.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile contractante.
7 Modalitatea de soluţionare a litigiilor
7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislaţie, toate notificările sau alte comunicări
cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau înmânate oricărei
Părţi de către cealaltă Parte vor fi transmise în formă scrisă şi vor fi considerate transmise sau
efectuate în mod corespunzător în momentul înmânării acestora personal Părţii respective, inclusiv
unui angajat eu funcţie de răspundere al Părţii respective, sau prin scrisoare recomandată sau fax
către Partea căreia urmează să i se transmită să i se efectueze notificarea, la adresa acestei Părţi
indicată mai j o s sau la o altă adresă comunicată de această Parte printr-o notificare transmisă Părţii
care transmite sau prezintă o notificare.
7.2. Părţile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluţiona pe cale amiabilă orice
diferende şi discordanţe privind prezentul Contract. In cazul în care Părţile nu ajung la o înţelegere,
orice litigiu va fi soluţionat de instanţelejudecătoreştinaţionale conform competenţei stabilite.
8 Clauze finale
8.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părţi. în
partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislaţiei civile care guvernează
prezentul raport juridic, precum şi alte acte normative în vigoare.
8.2. Contractul reprezintă manifestarea de voinţă a Părţilor la momentul semnării lui şi înlocuieşte
toate negocierile şiînţelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.
8.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare. în limba română, câte unul pentru

fiecare

parte. Anexele semnate de părţi sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părţi şi
urmează prevederile contractului.
9 Datele de identificare ale părţilor

^—:

PROCES - VERBAL
de recepţie a lucrărilor finalizate
Nr

S3

din S9 AQOCtA^uA^^

2018

La executarea lucrărilor de întreţinere periodică şi reparaţii curente a drumurilor
publice naţionale (în limitele localităţilor) locale, comunale şi a străzilor
amplasate teritorial în r-ul Cahul, conform Programului anului 2018
Privind lucrările de întreţinere periodică şi reparaţii curente a drumurilor publice naţionale, amplasate
teritorial în raionul Cahul, executate în cadrul contractului
nr.l 1-18/174 din 03.05.2018 şi
acordurilor adiţionale nr.l din 30.05.2018, nr.2 din 27.09.2018, încheiate între I.S.
„Administraţia
de Stat a Drumurilor"
beneficiar şi SRL. „Nouconst"
antreprenor or. Chişinău.
1. Comisia desemnată de Î.S. ,, Administraţia
de Stat a Drumurilor"
30 octombrie 2018 şi-a desfăşurat activitatea în perioada SŞfiind formată din:
a.) Preşedinte Iu. Paşa

director adjunct,

b.) membri:

consultant, serviciu supraveghere,

S.Manţuc

prin ordinul nr. 95 din
A<<%ex^x-&Z-*^e.
2018

I.S. „ASD"
I.S. „ASD"

A.Morgoci

consultant, serviciu operativ,

Î.S. „ASD"

A. Taragan

şef, direcţie construcţii, drumuri şi dezvoltare
al Consiliului Raional Cahul

N.Bocicovar

director S.A. „Drumuri

C. Narea

S.A. „Drumuri

M.Sîrbu

director S.R.L.

V.Mdruz

responsabil tehnic, I.S. „ASD"

Primar

localitatea

teritorială

Cahul"

Cahul" sector Cahul
„Nouconst"

respectivă

2. în urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentaţiei prezentate şi a certificatelor
privind calitatea materialelor utilizate la reparaţia periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea
este îndeplinită complet, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a normativelor în vigoare. Reparaţia dată a
contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie la trafic şi asigurarea siguranţei circulaţiei rutiere.
3. Comisia a constatat - că lucrarea

este definitivată

cu/fără rezerve şi poate fi dată în

a.) lucrările de reparaţie au fost realizate de către SRL.
„Nouconst"
b.) devizul a fost elaborat de I.S. „ASD"
c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârşitul lucrărilor octombrie 2018

folosinţă.

I mii' in n illliiii.illHIMIII«WiilM

4. Drumurile supuse recepţiei au următoarele tipuri de lucrări:
i;

- Amenajarea
mecanizată
a îmbrăcămintei
rutiere din piatră spartă prin metoda
împanării
într-un strat cu grosimea H-15 cm.
2:
- Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecaniă, cu împanare, grosimea H=12 cm
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu
grosimea H-5,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald
SMBg-II/2.3
cu grosimea H=4,0 cm.
3:
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu
grosimea H=4,-0 cm.
4:
- Strat de fundaţie din piatră spartă, cu aşternere mecanică, cu împanare, grosimeaH^
18cm
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu
grosimea H=5,0 cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald
SMBg-lI/2.3,
cu grosimea
H~4,0cm.
5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli
devizelor, întreţinerea
beneficiarului)
constituie
-

LCM

-

jy

y

S£

aferente(lucrări
de întocmire a
SS
mln. lei, inclusiv

mlit. lei.

6. Costul lucrărilor recepţionate (conform anexei) constituie
inclusiv L C M ^ f S - S ^ t e i '
fi direcţionate
drumurilor
respective.
c a r e

7. Prezentul proces - verbal, conţinînd
/5~J9
trt&MouJfkML
2018 în 6
Anexe

v

o

r

4 file şi 2 anexe
exemplare.

a fost

P£3jL$~&/J$
la majorarea
costului

încheiat

în

perioada

: 1.Costul lucrărilor
executate
conform Programului
şi alte
cheltuieli
aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreţinerea
beneficiarului)
2. Situaţia neconformi lăţii or în localităţile
raionului respectiv,
după caz

Proces verbal de recepţie a lucrărilor finalizate nr. -/Ş

din 4 9A^O(ÂX^^>€XJt

2018,

Proces verbal de recepţie a lucrărilor finalizate nr._V.ff din /<? A^lJ^c&KU^,

2018,

r-ul Cahul
Primar s.Larga N o u ă , i n c l u s i v s. -La/ga,
Cga, ,
Veche - T.Maidan
'
5

< <

P r i m a . d ^ 5 i % b e ^ M a r e - V.Carastan
>

Primar s.

- A.BonllIri

V ta

fa •

Primar s. L u ^ 4 - i ? : c 4 j â | A

00?6°

c«_«..

Primar s.Manta, i n c l u s j v i ş . ^ a ş ' c a r t i

Primar s. L o p ă J f ^ ' ^ V . S t o i t o o v

A

:\

>/» ţ

/Ql)"-/

— ' ' - ^ • ' - ' ' T r i f e ş t i i Noi

mi mim

PMM

-Pri
^ m a r s.Tătăreşti - D.MihVî^<'«r >

P r i m a r s. Vadul l u i Isac - î lor•ga

/Z*^

P r i m a r s Văleni - S.Ştirbeţ

P r i m a r s. Z î r n e ş ţ j , i n c l u s i v s. P a i c j

N.Beju

