Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
DECLARAȚIE
privind experienţa similară
1. Denumirea şi obiectul contractului Constructia zonei de constrol vamal la Postul vamal
Sculeni
2. Numărul şi data contractului 45 SV din 10.08.2018
4 SV din 29.03.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Serviciul vamal al RM
4. Adresa beneficiarului Serviciul vamal al RM
5. Ţara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
7. Valoarea contractului
a) iniţială (la data semnării contractului ) contr.nr1 4 690 407,81 lei; contr.nr2 3 989 999,99 lei
b) finală (la data finalizării contractului) 8 915 543,48 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 pina la 20 iuni 2019
b) efectiv realizată pina la 20 iuni 2019
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 nr. din august 2019
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 capacităţişi categorii de lucrări prevăzute
în contracte
Digitally signed by Gaina Cristina
Date: 2022.08.26 14:49:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cu stimă,
Semnat:
Nume: Gaina Cristina
Funcţia în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Foremcons”

ACHI ZI TI I
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LI CE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT. 45 SV
privind achizilia prin Licitalie publica

"10" august 2018

mun. Chiqinau

1.

Pirfile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de
Licitalie publica nr. lg/03061 din data
03'08'2018, intre Serviciul Vamal al RM, cu sediul in mun.
Chiqin5u, str. N. Starostenco,30,
inregistrat la Camera inregistrrrii de Stat, cu nr. 1006601000185
di;..07,, iunie 2005, reprezentat
prin Directorul Dnul vitalie VRABIE in calitate de Beneficiar,
pe de o parte, si SRL ,,Foremcons,,
cu sediul in mun' Chi$inau, bd. Dacia, 4012, inregistrat la Camera irr.giru*ii
de Stat, cu nr.
1005600001878 din "26" ianuarie 2005, autorizat p.-rt., activitatea
in conJtruc["ii: autoriza[ia nr. A
MMll 049750 din "28" mai 2010, eliberatS de Camera de Licen(iere, pe un termen
de l0 (zece) ani,
pentru genurile de activitate o'Construc{iile de cladiri qi constiuclii
inginereqti, instala(ii gi ielele
tehnico-edilitare, construc[ii, consolidiri", reprezentitii prin Administratorul
Dnul Dumitru
AXEIITII in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligd si execute lucrlrile de construcfie aZoneide
control vamal la postul vamal
Sculeni, Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de
executare, precum 9i a normativelor, standardelor qi prescripliilor tehnice
in vigoare.

3. Perioada de executare
3

'I

'

3'2'

Durata de executare a lucririlor contractate este de 90 zile de la data
aproblrii contractului de
Agen{ia Achizilii Publice gi emiterii ordinului de incepere a lucririlor qi
asigurarii lucrului
ritmic de citre Beneficiar - ordonatorul de credite.
Perioada de executare poate fi prelungitd dacd, constringerea activitatrii
se datoreazd
urmltoarelor cauze
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federa{ia sindicatelor de ramurd la nivel na(ional gi
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general
sau ca

c)

3.3.

3.4.
3.5.

urmare a unor evenimente similare desftqurate la un operator economic care este un
fumizor al Antreprenorului general;

datoritl fo(ei majore sau altei situalii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru

Antreprenorul general;
d) influen(ei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor gi
reglementlrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitfiilor naturale recunoscute de autoritatea legal6.
Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrdrilor sau a unor pd(i ale acestora pe o durat[ gi in modul in care Beneficiarul considerl
necesar. Pe tirnpul suspendlrii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, a$a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistirii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de Beneficiar.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
condiliile de recep(ie, solicitind convocarea comisiei. inbazaacestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de recep[ie.
in baza documentelor de confirmare a executdrii qi a constat[rilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru anun(area comisiei de reteplie. in
cazul in care se constatd c[ sint lipsuri qi deficien{e acestea vor fi aduse la cunoqtinla
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarc sau remediere.
Dupd oonstatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recep(ie. Comisia de receplie va
constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentafia de executare, cu reglementirile
?n vigoare gi cu prevederile din contract. in funclie de constatlrile flcute Beneficiarul va
aproba sau va respinge recep(ia. Recepfia poate fi fbcutd gi pentru p[(i de construclie distincte
fizic gi funcfional.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Valoarea lucririlor qi modalitifile de platl

Valoarea lucrdrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 4.690.407,g1 lei MD
(inclusiv TVA).
Achiterile vor fi efectuate in limitele aloclrilor bugetare anuale, platl prealabilA - l0oZ, restul
sumei in termen de pin[ la l0 zile bancare din data prezent6rii facturii fiscale.
Plata facturii finale se va face imediat dup[ verificarea gi acceptarea situaliei de plat6
definitive de c[tre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in
special datorit[ unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
plAtite imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de recep{ie finald nu va fi
semnat de comisia de recepfie, care confirmi c[ lucrdrile au fost executate conform
contractului.
Recepfia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condilionat[ de
semnarea procesului-verbal de recepfie finald.

5.
5.1. Pentru cazurile cind

Ajustarea valorii contractului

urmeazd sd fie fEcute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, p6(ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenfi in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd modalitdlile de ajustare a valorii

contractelor de achizilii publice.

6.

Antreprenorul general gi subantreprenorii de specialitate

execute toate lucrlrile, previzute in contract, in
general
graficul
de
realizare a lucr[rilor gi graficul de executare 9i de o
prin
termenele stabilite
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare qi prezentului contract.
6.2. tn cazul in care p6(ile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizd,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate
qi lucrdrile pe care aceqtia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executdrii lucririlor, Antreprenorul general este obligat s[ comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoaqtere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.4. Angajarea fo(ei de muncd pe bazd de acord nu este considerati ca frcind obiectul unei
subcontractiri.

6.1. Antreprenorul general este obligat si

7.
7.1.
7.2.

7

.3.

Drepturlle gi obligagiunile antreprenorului general gi ale beneficiarului

intreaga documenta[ie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de c[tre
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de tealizare a lucrdrilor publice.
Antreprenorul general are obligalia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
prop.i. rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentalia de
executare qi prevederile actelor normative in vigoare in construclii. De asemenea, are obligafia
de a conduce executarea lucr[rii contractate qi de a veghea asupra men{inerii ordinii la locul
unde se desfEgoard activitatea.
Documentafia pusi la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
un exemplar integral al documentaliei se prevede pentru completarea c64ii tehnice;
dou[ exemplare r[min la dispozi{ia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
p[streazd la gantier, iar
ultul ra fi linut de cdtre acesta la dispozilie pentru consultare de c[tre Inspecfia de Stat
in Construc{ii, precum gi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic

a)
b)
c)

atestat.

Desenele, calculele, verific[rile calculelor, caietele de mdsuriri (ataqamentele) qi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd qi sint
cerute de subaptreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitria acestuia de cltre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz,la cererea qi in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele rispective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract qi trebuie sd fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.
7.5. Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd qi completd.
Prefurile rtubilit. vor acoperi toate obliga{iunile din contract 9i toate opera{iunile pentru
terminarea qi intre(inerea corespunzitoare a lucririlor. Dup[ acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezentaBeneficiarului, spre aprobare, graficul de eqalonare valorici
a mijioacelor financiare necesare executirii lucr[rilor, corelate cu graficul de executare a
lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6. Dac[ Beneficiarul nu emite in timp util dispozijii suplimentare care s[ confin5 instrucliuni sau
aprob6ri, ordine, directive, sau ditalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
sirisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
rlesfrqurarea lucr[rilor. Notificarea va con(ine detaliile sau dispozifiile ce se cer qi va specifica

7.4.

datala care acestea au fost necesare, precum gi intirzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.
7 -7 . Intreaga documenta{ie necesar[ pentru executarea lucrdrilor de subantrepizd va fi pusd la
dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, frrd, platd", in doui exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizl), stabilite prin graficul de executare.
7.8. Antreprenorul general va executa qi va intre(ine toate lucrdrile, va asigura fo4a de muncd,
materialele, utilajele de construcfii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrlrilor. Acesta igi asum[ intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
gantier gi pentru procedeele de executare utilizate.
7.9. Forma de garan(ie bancard agreatd de Beneficiar este re{inerea succesivd din facturile parfiale
pentru situafiile de lucrf,ri, in cuantum de 5 Yo din valoarea a acestora pini la atingerea unui
procent de 5oh din valoarea atribuitd.
7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd ob{ind garan\ia
din partea unei binci, pentru o sum[ care reprezintd garanfia de buni executare a contractului,
in cuantum de 5 oh din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garan{ie
bancard agreat[ de Beneficiar este refinerea succesiv[ din facturile parfiale pentru situaliile de
lucrlri, in cuantum de 5oh din valoarea lunard a acestora pind la atingerea unui procent de 5oh
din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pin[ la completarea garantiei de bund
execu{ie. Sumele astfel re(inute vor fi comunicate la o banci, aleasi de ambele pe4i Antreprenor general qi Beneficiar - qi se vor depune pe un cont special. ln acest scop
transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucrdtoare de la efectuarea relinerii. Beneficiarul
trebuie sd dispun6 ca banca s[ inqtiinfeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum
qi de destinafia lui.
7.11. Garanfia de bunl executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificdrii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dup[ semnarea procesului-verbal de
recepfie final6.
7.12. Beneficiarul trebuie sE restituie Antreprenorului general garan{ia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de bund executare, dac[ acesta nu a inaintat pind la acea datd preten{ii asupra
ei. Atita timp insl cit pretenliile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reline
o parte corespunz[toare din valoarea garan(iei, in limitele prejudiciului cauzat.
7.13. Antreprenorul general garanteazd, cd,,la data receptiei, lucrarea executatd are calitdlile stipulate
in contract, corespunde reglement[rilor tehnice in vigoare qi nu este afectat[ de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.
7.14. La lucrdrile la care se fac incerclri, se consideri calitatea probei indepliniti atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfrqurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite qi oriunde se desfEgoari activitdli legate de realizarea
obliga[iilor contractuale. La cerere, trebuie s[ i se pund la dispozilie desenele gi documenta{ia
de executare pentru examinare qi sa i se dea toate lSmuririle, conditria fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. InformaJiile secrete, precum qi documenta(iile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confiden(iale.
7.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le considerd necesare execut[rii
lucr[rilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozi{iile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general gi dirigintelui de gantier, cu excep(ia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s5 i se
comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucririlor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacd Antreprenorul general considerd c[ dispozi{iile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obieclii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozifiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazl dificultali in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, ciilor de circula[ie qi limitelor terenului pus
la dispozilia Antreprenorului general, precum qi materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obliga{iuni ale Beneficiarului.
7.19. Pentru verificareatrasirii de cltre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
s[ protejeze gi s[ pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucr6rilor.
7.20. Ridiclrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite qi s[ inqtiin{eze
Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactit[lile constatate sau presupuse.
7.21. Antreprenorul general are obliga(ia sd stabileasc[ toate rela{iile care reglementeazd raporturile
cu subantreprenorii de specialitate gi este rispunz[tor fa[5 de Beneficiar pentru respectarea de
cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor qi obligafiunilor legale qi profesionale.
7.22. Beneficiarul are obligalia sd-qi procure toate autoriza{iile qi avizele prev[zute de actele
normative, preoum gi regulamentele (documentele) care s6-i permit[ executarea lucririlor in
cauzd.

.23. Pe parcursul executlrii lucr[rilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:
a) indepirtarea de pe gantier a oric[ror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare|
b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoarecalitativ cu altele corespunz[toare;
c) indeplrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau p6(i de lucrare necorespunzdtoare din
punct de vedere calitativ.
7.24. in curri ,e"*"out[rii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 7.23.,Beneficiarul poate
opri lucr[rile, angaja qi pl6ti al[i antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, sI compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in leg[turd cu faptul neexecutdrii.
7.25.in cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau qtiin{ifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasci executarea lucrdrilor in
zona respectivft qi sE comunice Beneficiarului, organelor de politrie sau organelor competente

7

acest fapt.

7.26. intimpul desf6qurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligaJia si menfin[ ciile de acces
libere,si retrag[ utilajele, si indepdrteze surplusurile de materiale, deqeuri qi lucrdri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucr[rilor, Antreprenorul general va evacua
de pe qantier toate utilajele de construc(ie, surplusurile de materiale, deqeurile qi lucririle
provizorii.
7.27. Antreprenorul general trebuie s[ ob1in6, pe propria cheltuiald, toate avizele 9i aprobdrile qi s[
pl[teascl toate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum qi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrlrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmlrii de cdtre acesta.

8.
8.1

For{a de munci

Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitAtile necesare angajdrii
intregii fo4e de muncl pentru realizarea lucr6rilor contractate in conformitate cu prevederile
legisla{iei in vi goare.

9.

Materialele qi executarea lucrlrilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentalia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, fo(a de munc[, instrumentele, utilajul 9i materialele necesare
pentru examinarea, misurarea 9i testarea lucrdrilor.
g.2.'Costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general. dacd acesta este
in documenta[ie, in caz conffar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
prev6zui
^probele
g.3.
neprevazute gicomandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucr[ri sau materiale
puse in oper[ vor fi iuportate de Antreprenorul general, daci se dovedeqte cd materialele nu
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
,int
"o..rpunzdtor
in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
g.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alt6 persoand autorizatd de aceqtia au acces tot timpul la
lucr6ri pe qantier qi in locurile unde se pregitegte lucrarea, in depozite de materiale

9.1.

prefabricate etc.

LucrSrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fEri aprobarea responsabilului tehnic atestat 9i,
examineze
dupd caz,a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s[
va anunla
general
qi i6 urm[reascd orice lucrare care urmeazd sd fre ascuns6. Antreprenorul
iesponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv funda{iile
clidirii, sint gata pentru a fi "r,u*inate. Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul vor
participa la examinarea qi misurarea lucrdrilor de mai sus'
9.6. intreprenorul general va dezveli orice parte sau p[(i de lucrare la dispozilia Beneflciarului qi
va reface u..ur-tA parte sau pa(i de lucrare, dacd este cazul. Dac[ se constatd cd lucririle au
fost de calitate coiespunzf,toare qi realizate conform documenta{iei de executare, dezvelirea,
refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar,iarin caz contrar, de Antreprenorul
general.
g.7. Beneficiarul trebuie si pund la dispozilia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, frrd plat6:
a) suprafetele di teren necesare pentru depozite qi locuri de muncd pe qantier;
b) cdile de acces rutier qi racordurile de cale feratd;
c) racordurile pentru utilitSfi (apd, gaz, energie, canahzare etc.) pin6 la limita
amplasamentului gantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitdli, precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de
m6surat se suportd de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile

9.5.

se

suportl propo(ional de cdtre aceqtia.

general in afara celor prevdzute in contract sau frrd
dispozilia Beneficiarului, precum gi cele care nu respectl prevederile contractului, ftrd a exista
in acest sens o dispozilie expresl a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie s[ inliture aceste lucrlri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
ur"rn.n.u, el rdspunde in fala Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucr[rile ."rp..iiu. vor fi pl6tite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi
necesare qi se presupune c[ ele corespund voin{ei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate

9.g. Lucrlrile exeiutate de Antreprenorul

imediat.

9.10. Lucrlrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului
corespunzdtor gi primirea ordinului de executare.

in

modul

10. Perioada de garanfie qi remedieri in perioada de garan{ie
este de 1
10.1. perioada de garan[ie pentru lucr[rile prev6zute la art. 2 al prezentului contract-model
an.
prevlzut la
perioada
de garan[ie curge de la data recepliei finale qi pini la expirarea termenului
10.2.
punctul 10.1 din prezentul articol.
defec{iunile ce
10.3. Antreprenorul general are obligalia ca in perioada de garanlie si inliture toate
urma unei notificiri
tin de n.r.rp.-rturea clauzelor contractului, pe cheltuialA proprie, in
transmise de citre Beneficiar.
general, lucrdrile
10.4. Daca defecliunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului
fiind executate de citre acesta, conf6rm prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat qi plitit ca lucr[ri suplimentare.

I 1. RlsPunderea

PIr{ilor

r6spund, fiecare, pentru greqelile proprii, precum -qi pentru cele ale
pentru
repiezentanlilor lor tegati qi ale persoinelor fizice qi juridice pe care le utilizeazi
indeplinirea obligaliilor ce le revin.
ll.Z. Dac1t,in legatura-cu executarea lucrdrilor de construc{ii se produce o daund unui te4, pa4ile
intre pd(i a
contractante r6spund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea
a
cuantumului r[spunderii pentru dauna piovocat[ se va (ine seama de gradul de vinovdfie
altfel'
previzut
fiec6rui partenei in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a
DacI prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost upii"ita, atunci acesta poart[ singur rispunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
pentru
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
a
terenurilor
inc[lcarea sau teteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilit{i,
limitrofe prin depozitarea de pimint, materiale sau alte obiecte, precum 9i ca urmare a unor
ingrddiri sau limitdri din proprie vin6.
11.4. in"cazul in care Antreprenoiul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii, la
rnodul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau p[(ilor de construc{ie,
utilaje tehnol-ogice etc., livrate de Beneficiar, precum gi cu privire la lucrdrile executate de alli
agenli economfci, atunci el trebuie sd-i comunice obiec[iile, in scris, Beneficiarului, imediat qi
pe cit posibil, inainte de inceperea lucr[rilor. Beneficiarul r[mine rdspunzltor pentru
informafiile, dlispoziliile gi livrdrile sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie s[ asigure lucrdrile executate qi dotdrile pe care le are la
dispoiilie impoiriva degraddrii gi furturilor pini la predarea lucrdrilor c[tre Beneficiar. El
trebuie s6 ia mlsuri de proteclie contra degrad[rii lucrdrii datorit[ acliunilor atmosferice qi a

11.1.

P[tile de contract

apei gi sd indepdrteze zdpada qi ghea(a.

Dac[ n...rp.itrrea de cStre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotlriri ale autorit6{ilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, qi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile

11.6.

contractante, atunci cealaitA parte poate emite pretenlii privind desp[gubirea pentru daunele
intervenite qi care pot fi dovedite.
I 1.8. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract, se va reline garan(ia de

bun[ executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9,in caz contrar Antreprenorul suport[ o penalitate in valoare de 5%
din suma total[ a contractului.
11.9. pentru executarea cu intirziere a lucr[rilor, Antreprenorul poarti rispundere materiali in
o/o din
valoare de 0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi deintirziere, dar nu mai mult de 5
suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaqeqte 30 zile, se considerd
va
ca fiind refuz de a executa lucrdrile prev[zute in prezentul Contract qi Antreprenorul i se
in
constituite
fost
ea
a
retine garan[ia de bund executare a contractului, in cazul in care
conformitate cu prevederile punctului 7.9.
11.10. pentru achitarea cu intirzilre, Beneficiarul poartS rispundere materiald in valoare de 0,1%o
o/o din suma total[ a
din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5
prezentului contract.
platibile
I l.l 1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensa[ii
unui
adus
prejudiciu
conform prevederilor lega^le, in privinla sau ca uffnare a unui accident sau
sau
muncitor sau altei p*.r*n. angajate de Antreprenorul general, cu excep[ia unui accident
acestora.
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agen{ilor sau a angajalilor

12. Solu{ionarea
12.1.

litigiilor

tn cazul litigiilor privind calitatea gi proprieti{ile materialelor de constructie, procedurile

de

parte
verificare, corCIctitudinea efectu[rii probelor, a utilajelor de construc(ie folosite, fiecare
cltre
poate, dup6 o inqtiinlare prealabila a celeilalte p6(i, si cearS efectuarea unor cercetdri de
partea
a
c[rei
de
suport[
se
i institulie publicA de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate

culp[

a fost doveditd.

13. Rezilierea contractului
general poate cere rezilierea contractului, dac6 :
13.1. Antreprenorul
^
Benefiolarul nul$i indeplinegte o obliga[ie care este in sarcina sa qi prin aceasta pune pe
Antrepnenorul general in situalia de a nu putea executa lucrarea;
Beneficiarul nu onoreazl" o platd scadenta mai mult de 3 luni;
Beneficiarul notificl antreprenorul general cd din motive neprevdzute qi datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obliga{iunilor

a)

b)
.i

contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacS:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intr[ in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipotec6 Pe caPital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucririle fErd sI aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere
a lucrlrrilor;
d) Antreprenorul general nu a indeplrtat materialele necorespunzdtoare de pe qantier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menlionate la punctele 13.1. qi 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris p5(ii contractante cu cel putin 15 zile lucr[toare

anterior d61ii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in cazde reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie care va efectua
receplia cantitativd qi calitativa a lucrlrilor executate.

in

cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor qi lucririlor provizorii, dup[ care se vor stabili sumele care
urmeazd sE le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum qi daunele pe care
trebuie sI le suporte Antreprenorul general din vina c[ruia s-a reziliat contractul.
13.6. Plata garanfiei de bun[ executare se va efectua numai dup[ expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuarea recep[iei finale), iarincazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupd rezilierea contractului.
13.7. DupI rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.5.

14. Dispozifii finale
14.1. Urm6toarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite qi vor fi interpretate ca fiind
parte integrantil a prezentului contract:
a. prezentul formular de contract completat qi semnat;
b. oferta, formularul de ofertd qi anexa la formularul de ofertS;
c. listele cu cantitdli de lucrdri qi utilaje, devizele-ofert[ gi listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altl
limb[ de circula(ie interna[ionali.
14.3. in cazurile in care apar ambiguitSli sau discrepanle in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instruc{iuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
14.4. ln documentele contractului nu se pot face modificiri frrI acordul ambelor p6(i.
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semn[rii gi intrd in vigoare dup[ inregistrarea
lui de c[tre Agen{ia Achizilii Publice qi, dup[ caz , de c[tre Trezoreria de Stat sau de cdtre una
din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finan{elor, fiind valabil pini la 3 I decembrie 2018.
14.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de voinld al ambelor pA$ gi este semnat astdzi, "10"
august 201 8.
14.7. Pentru confirmarea celor menlionate mai sus, Pirtile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislalia Republicii Moldova,la data gi anul indicate mai sus.

15.

Rechizitele juridice, po$tale qi de plifi ale

pirfilor

Benefeciarul

Antreprenorul

MF-TT Chiqindu - Bugetul de stat
Serviciul Vamal al RM
mun. Chiqindu, str. N. Starostenco 30
Ministerul Finanlelor-Trezoreria de Stat

SRL "Foremcons"
mun. Chiqin[u, bd. Dacia,4012
c/F 1005600001878
rBAN MD6 1 ML000000 000225 12497
BC Moldindconbank SA fil. Ciocana
c/b MOLDMD2X349

c/F 1006601000185
/0A00.

IBAN
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WACHI ZITII

PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.4 SV
privind achiziliaprin Licita{ie publici

"29" martie 2019

mun. Chiginau

1. pnrflle contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitalie
deschisa (sIA RSAP MTender) nr.
ocds-b3w'dpl-MD-1549371442727'EY-1549371615280din data26.02.zdo,intreserviciulVamal
al RM, cu sediul in mun. Chiginiu, str. N. Starostenco,30,
inregistratlacu-.* ir.egistrdrii de Stat,
cu nr' 1006601000185 din "07" iunie 2005, rcprezentat prin Directorul
Dnul Vitalie VRABIE in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, qi SRL "Foremconsi'
cu sediul in mun. Chiqindu, bd. Dacia,
4012, inregistrat la camera inregistr[rii de Stat, cu
nr. 1005600001g7g din ,,26,, ianuarie 2005,
autorizat pentru activitatea in construc{ii: autoriza(ia nr. A
MMII 049750 din ,,2g,, mai 2010,
eliberatd de camera de Licenliere, pe un.termen de l0 (zece)
ani, pentru genurile de activitate
"construc{iile de cladiri gi construc{ii ingineregti, instala(ii gi refele
iehnico]edilitare, construc{ii,
consoliddri", reprezentatd prin Administratorul Dnul Dumitru AXENTII
in calitate de Antreprenor,
pe de altd parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile de construcfie
aZoneide control vamal la postul vamal
Sculeni (etapa 2), Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu
detaliile de executare, precum gi a normativelor, standardelor qi prescripliilor
tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare
3' l

'

3'2'

Termenul de executare a lucr[rilor contractate este de pind la
20 iunie 21lg.
Perioada de executare poate fi prelungitd daci constringerea
activit6tii se datoreazd,
urmdtoarelot cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve otganizate de federafia sindicatelor de ramurala nivel nafional gi
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului
general sau ca
uffnare a unor evenimente similare desfrgurate la un operator
economic care este un

furnizor al Antreprenorului general;
c) datoritd fo(ei majore sau altei situalii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influen{ei factorilor climatici, care impiedicl respectarea in executare a normelor qi
reglement[rilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitdlilor naturale recunoscute de autoritatea legal6.
3.3. Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrdrilor sau a unor p[(i ale acestora pe o durat[ qi in modul in care Beneficiarul consideri
necesar. Pe timpul suspend[rii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunzltor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrSrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plStite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c[ sint indeplinite
condiliile de receplie, solicitind convocarea comisiei. Inbaza acestei notificiri, Beneficiarul va
convoca comisia de recep{ie.
3.5. in baza documentelor de confirmare a executlrii qi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dac6 sint intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de receplie. In
cazul in care se constati cE sint lipsuri gi deficienle acestea vor fi aduse la cunoqtinfa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
DupE constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor qi deficienlelor, la o nou[ solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recep[ie. Comisia de recep{ie va
constata realizarea lucrlrilor in conformitate cu documentalia de executare, cu reglementdrile
in vigoare gi cu prevederile din contract. in funclie de constat[rile frcute Beneficiarul va
aproba sau va respinge recep[ia. Recep{ia poate fi fdcut[ qi pentru pe(i de construc[ie distincte
fizic Ai funclional.

4.

Valoarea lucririlor qi modalitl{ile de platl

Valoarea lucrdrilor ce reprezint[ obiectul prezentului contract este de 3.989.999,99 lei MD
(inclusiv TVA).
4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale, platd prealabil[ - 10%, restul
sumei in termen de pin[ la 10 zile bancare din data prezentdrii facturii fiscale.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea qi acceptarea situa{iei de plat[
definitive de c[tre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in
special datoritl unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
pldtitd imediat.
4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pin[ cind procesul-verbal de recepfie final5 nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirm[ cI lucrlrile au fost executate conform

4.1.

4.5.

contractului.
Recep[ia finald va

fi

efectuat[ conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condilionata de
semnarea procesului-verbal de receptie final['

5.

Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeazl s[ fie ftcute modificlri la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, pe(ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenl6 in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd modalit[1ile de ajustare a valorii
contractelor de achizilii publice.

6.

Antreprenorul general gi subantreprenorii de specialitate

prevdzute in contract, in
gi graficul de executare qi de o
termenele stabifte prin graficul general de realizare a lucrlrilor
calitate corespunz6ioare prevederilor actelor normative in vigoare qi prezentului contract.
6.2. fr.uruf in'"are p64iie din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriz[,
specialitate
Antreprenorul general tiebuie s[ prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
qi lucrlrile pe care aceqtia le vor executa.
6.3. i. pur.u.rul executdrii lucrlrilor, Antreprenorul general este obligat s[ comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.4. Angajarea fo4ei de munci pe bazd de acord nu este considerat[ ca frcind obiectul unei

6.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucririle,

subcontractdri.

7.
7

.L.

7.2.

7

Drepturile gi obliga{iunile antreprenorului general qi ale beneficiarului

cdtre
tntreaga documenta[ie necesar[ pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de
in
stabilite
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele
contract, prin graficul general de realizare a lucrlrilor publice.
pe
Antreprenoruigeneral are obliga{ia s5 execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,
prop.i" rlspundere. Pentru aceasta el este obligat s6 respecte proiectul, documentalia de
obligafia
L*etutare giprevederile actelor normative in vigoare in construc[ii. De asemenea, are
la locul
ordinii
menlinerii
de a conduce executarea lucr[rii contractate qi de a veghea asupra

.3.

unde se desfdqoar[ activitatea.
Documentalia pus[ la dispozilia Antreprenorului general se repartizeaz[ astfel:
un exemplar integ;al ui do.u..ntafiei se prevede pentru completarea c[4ii tehnice;
se
doua exemplare imin la dispozilia Antreprenorului general dintre care un exemplar
Pdstreazd la qantier, iar
ultul ru fi linut de c5tre acesta la dispozilie pentru consultare de c[tre Inspeclia de Stat
in Construcfii, precum gi de c6tre alti persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic

a)
b)
c)

atestat.

qi alte
Desenele, calculele, verific[rile calculelor, caietele de m[sur[ri (ataqamentele)
le intocmeasc[ qi sint
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s[
c[tre Beneficiar sau
de
acestuia
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia
Antreprenorul general, dupicaz,la cererea qi in te.menele precizate in anexele contractelor'
decit cele
Documentele rJspective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri
altfel.
convenit
stabilite in contract qi trebuii s6 fie restituite la cerere, daci nu s-a
7.5. Oferta adjudecatd f:ace parte integrant6 din contract. Ea trebuie s6 fie corectd qi completl'
preturile itubilit. ,o, u"op..i to;te obligaliunile din contract 9i toate operaliunile pentP
sale,
terminarea qi intrelinerea corespunzdtoare a lucrlrilor. Dup[ acceptarea ofertei
valoricl
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eqalonare
a
executare
de
graficul
cu
corelate
lucrdrilor,
a mijioacelor financiare necesare execut[rii
lucr[rilor, conform ordinii tehnologice de executare'
sau
7.6. Dac6 Beneficiarul nu emite in timf util dispozilii suplimentare care sa confind instruc{iuni prin
aprobdri, ordine, directive, sau ditalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
in
scrisori, de cite, ori este posibil, c[ acestea pot s5 provoace intirzieri sau intreruperi
cer 9i va specifica
desfrqurarea lucr6rilor. Notificarea va conline detaliile sau dispoziliile ce se
ce survin datorit[
intreruperile
sau
gi
data la care acestea au fost necesare, precum intirzierile

7.4.

lipsei acestor documente.
7.7. intreaga documenta{ie necesard pentru executarea lucrSrilor de subantreprizd va fi pusl la
dispozitria subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, frrd platd, in doul exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executare.
7.8. Antreprenorul general va executa qi va intreline toate lucr[rile, va asigura fo(a de munc[,
materialele, utilajele de construc{ii qi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta igi asuma intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate pe
qantier qi pentru procedeele de executare utilizate.
7.g. For1nu de garanlie bancar[ agreatdde Beneficiar este re(inerea succesiv1 din facturile pa(iale
pentru situaliile de lucrlri, in cuantum de 5 o/o din valoarea a acestora pind la atingerea unui
procent de 5Yo din valoarea atribuit[.
7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si ob(in6 garan{ia
din partea uneilAnci, pentru o sumi care reprezinti garan[ia de buni executare a contractului,
in cuantum de 5 o/o din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garanlie
bancard agreatdde Beneficiar este refinerea succesiv[ din facturile pa(iale pentru situatiile de
lucr[ri, in cuantum de 5Yo din valoarea lunarl a acestora pind la atingerea unui procent de 5oh
din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pin[ la completarea garan{iei de buni
execulie. Sumele astfel re{inute vor fi comunicate la o banci, aleasi de ambele p6(i
Antreprenor general qi Beneficiar - qi se vor depune pe un cont special' In acest sc
transferul va h efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea re{inerii' Beneficiarul
trebuie sa dispund ca banca s[ inqtiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat,
qi de destinatia lui.
notific[ri
7 .ll. baranlia de bun6 executare se va restitui Antreprenorului general in baza
procesului-verbal
semnarea
dupd
va
face
se
Benefrciarului c6tre agentul bancar. Notificarea
receplie final[.
7.12. Beneficiarul trebuie s[ restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
expirarea duratei de bund executare, dac[ acesta nu a inaintat pind la acea datd preten[ii asup
ei. Atita timp insfl cit preten{iile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refi
o parte corespunz[toare din valoarea garan{iei, in limitele prejudiciului cauzat.
are calitdlile stipu
7 .13. Antreprenorul general garanteazdc6",la datarecepiiei, lucrarea executat[
in contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de vicii care a
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale d'
folosire sau a celor explicite in contract.
7.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
in conformitate c
7 .15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfrqurarea lucririlor
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul I
iocul de muncd, in ateliere, depozite qi oriunde se desfrqoar[ activit[1i legate de reali
obliga(iilor contractuale. La cerere, trebuie sE i se puna la dispozilie desenele 9i documenta
de executare pentru examinare qi s[ i se dea toate lf,muririle, condilia fiind ca prin aceasta
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum qi documenta[ii
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confiden{iale.
7.16. Beneficiarul este autorizat sd emitl dispoziliile pe care le consider[ necesare e
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazd i
principiu numai Antreprenorului general qi dirigintelui de gantier, cu exceplia cazurilor in cat
irebuii de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i
comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executa
lucr6rilor qi va verifica calitatea lor din paftea Antreprenorului general.
7.17. Dacd Antreprenorul general consideri c[ dispozifiile Beneficiarului sint nejustificate

inoportune, el poate ridica obiec[ii, dar acestea nu

il

absolva de a executa dispozitriile primi

in afara cazului in care ele contravin prevederilor
vyvvvf rrvr rv64rv.
legale. uava
Dac6 prin
ptilt gxtruularea
executarea olspozllll
dispoziliil
Beneficiarului se cteeazd dificultdli in executare, care genercazd cheltuieli
suplimenta
acestea vor fi suportate de cdtre Beneficiar.
7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin{[, clilor de circulatie gi limitelor terenului
la dispozilia Antreprenorului general, precum qi materiali zarea ioteior de nivel in ime<

apropiere a terenului, sint obligaliuni ale Beneficiarului.
7.19. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obliga
si protejeze qi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la irasarea lucrarilor.
7.20. Ridiclrile de teren, tras[rile gi cotele de nivel, precum qi alte documente puse la dispoziliz
Antreprenorului general de cltre Beneficiar pentru executarea contractului sint hot[iitoaie
Antreprenorul general este obligat s[ verifice documentele primite gi sE ingtiin
Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitdlile constatate sau presupuse.
7 .21. Antreprenorul general are obligafia sd stabileascl toate rela{iile care reglementeazd,raporturi
cu subantreprenorii de specialitate qi este rdspunzdtor fali de Beneficiar pentru respectarea
cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligafiunilor legale qi profesionale.
7.22. Beneficiarul are obligalia s[-gi procure toate autorizaliile gi avizele prevazute de acte
normative, precum qi regulamentele (documentele) care s[-i permitd executarea lucrarilor
cauzd".

7.23. Pe parcursul execut[rii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispunl in scris:
a) indep[rtarea de pe gantier a oriclror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoarecalitativ cu altele corespunzltoare;
c) indepdrtarea sau refacerea oric[rei lucriri sau p6(i de lucrare necorespunzdtoare din
punct de vedere calitativ.
7.24. In cazul neexecutdrii de cltre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 7.23.,Beneficiarul
opri lucrf,rile, angaja gi plSti al[i antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, s[ compen
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legiturd cu faptul neexecutarii.
7.25.in cazul in care in timpul execut[rii lucrdrilor,f,e amplasamente se descoperd valori istorice
artistice sau gtiin[ifice, Antreprenorul general este obligat s[ opreascd executarea lucrdrilor i
zona respectiv[ qi sd comunice Beneficiarului, organelor de politrie sau organelor competen
acest fapt.

7.26. In timpul desftgurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obliga{ia si mentin[ cdile de
libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, deqeuri qi lucrdri provizori
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va ev
de pe gantier toate utilajele de construcfie, surplusurile de materiale, degeurile gi lucriri
provizorii.
7 .27. Antreprenorul general trebuie sd ob1in5, pe propria cheltuiald, toate avizele gi aprob[rile gi
pl[teascl toate taxele necesare legate de executarea lucrlrilor, precum gi pentru bunuri
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitu
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirm[rii de cdtre acesta.
r

8.
8.1

Forfa de muncl

Antreprenorul general qi subantreprenorii vor indeplini toate formalit6lile necesare angajiri
intregii fo(e de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederil
legislaliei in vi goare.

9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

Materialele gi executarea rucrrrilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentalia de executare,
urmind a fi supu
periodic la diverse te-stlri de c[tre proiectantul sau Beneficiarul
ce le va solicita. Anrreprenor
general va asigura, la cerere, fo(a de muncd, instrumentele,
utilajul qi materialele n
pentru examinarea, m6surarea gi testarea lucrdrilor.
Costul probelor qi incerclrilor va fi suportat de Antreprenorul general,
dacr acesta
prev[zut in documentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate
de Beneficiar.
Probele neprev5zute qi comandate de Beneficiar pentru ,".ifi"u..u
unor lucrari sau materia
optrl vor fi suportate de Antreprenorul general, dacl se dovedeqte cI materialele
ll'." 1n

in caz.ont.u., Beneficiaruf
rrfo.tul"".," cheltuieli.
"u orice
Beneficiarul, proiectantul sau
altd persoand autorizatd de acegtia au acces tot timpul
lucriri pe qantier gi in locurile unde se pregrtegte lucrarea, in depozite

de

prefabricate etc.

materi

9.5.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fErd aprobarea responsabilului
tehnic atestat

9'6'

"".ri"r"
fie ir"rn.a. Antreprenorul
general va
:1^'-"^:T1l",as.c1
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri,
i"nclusiv fundalii
clddirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat'qi proiectantul
participa la examinarea qi mdsurarea lucririlor di mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau p5(i de lucrare la
dispozilia Beneficiarului g
va reface aceastd parte sau p[(i de lucrare, daci este cazul. Dacd se
constatd c6 rlucrlrile
uvr ot rtw 4t
t_":1 * calitate corespunzrtoare qi realizate conform documenta{iei
de executare, dezvelirea
refacerea qi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in
caz contrar, de Antreprenoru
olce lucrare

,riuiiii"i""

ra examin

care urmeivd. sa

general.

9'7'

Beneficiarul trebuie s[ punr la dispozilia Antreprenorului general, in
cazul in care nu
convenit altfel, fdrl platl:
a) suprafelele de teren necesare pentru depozite gi locuri de muncd pe gantier;
b) cdile de acces rutier gi racordurile de cale feratd,;
c) racordurile pentru utilitE{i (apd,, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

9'8'

Costurile pentru consumul de utilitati, precum gi cel al contoarelor
sau al altor aparate
mdsurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai
multor antreprenori, costuril
se suportd proporfional de cdtre aceqtia.
Lucrrrile executate de Antreprenorul general in afara celor prev[zute in contract
sau fl
dispozifia Beneficiarului, precum qi cele care nu respect[ prevederile
contractului, frrd a exi
in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, ,, ,o. fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrlri, in termenul
stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe
care le-a provocat acestuia.
Lucrrrile respective vor fi pl6tite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc
a fi
necesare $l se presupune ci ele corespund voin[ei Beneficiarului,
in care caz vor fi notificate

9'9'

s

amplasamentului gantierului.

imediat.

9'10' Lucrrrile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea gi inregistrarea
contractului
corespunz[tor gi primirea ordinului de executare.

in modul

10. Perioada de garan{ie gi remedieri in perioada de garan{ie
10' l

'

Perioada de garanfie pentru lucrdrile prev[zute

la

art. 2

al prezentului contract-model

an.

este de

1

10'2' Perioada de garantie curge de la data receptiei finale qi pind la expirarea termenului
prev6zut la
punctul 10.1 din prezentul articol.
10'3' Antreprenorul general are obligalia ca in perioada de garanfie si inllture
toate defecliunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractuiui, pe chelluialS- proprie, in urma unei notific[ri
transmise de cdtre Beneficiar.
l0'4' DacI defecfiunile nu se datoreazd ne€lijen(ei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrlrile
fiind executate de cdtre acesta, conform prevederiior contractului, costul remedierilor
va fi
evaluat qi platit ca lucriri suplimentare.

I 1. Rlspunderea

ll.l. P[(ile

pIr(ilor

de contract r6spund, fiecare, pentru greqelile proprii, precum gi pentru cele ale
reprezentanlilor lor legali qi ale persoanelor fizice qi juridice pe care le
utllizeazl pentru
indeplinirea obligafiilor ce le revin.
1l'2' Dacd, in legdturd cu executarea lucrlrilor de construcfii se produce o daun6 unui te4, p6(ile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea
intre'-pa4i a
cuantumului rlspunderii pentru dauna provocati re uu jire seama de gradul de
vinovatrie a
fiecirui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractual. ,iu ,-u prev6zut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urrnare a unei m[suri dispuse de
beneficiar in
forma in care a fost aplicatd", atunci acesta poartl singur raspunderea, numai dac6
Antreprenorul general l-a inqtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform privederilor i-egale, la plata
dauneloi pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acies sau a retreLlor de utilitali, a
terenurilor
limitrofe prin depozitarea de plmint, materiale sau alte obiecte, precum qi ca urmare
a unor
ingr[diri sau limit[ri din proprie vind.
ll'4' In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucr6rii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau p6(ilor
de construciie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum qi cu privire la luciarile executate
de alli
agenfi economici, atunci el trebuie s[-i comunice obiec(iile, in scris, Beneficiarului,
imediat ji
pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rdmine raspunzdtor pentru
informa{ii le, dispozili i Ie gi I ivrlrile sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie sd asigure lucririle executate gi dotdrile
pe care le are la
dispozilie impotriva degraddrii qi furturilor pini la predarea lucr[rilor catre Beneficiar.
El
trebuie sI ia mlsuri de protecfie contra degraddrii luCr[rii datoritd acliunilor atmosferice
qi a
apei qi sI indep[rteze zdpada qi gheap.
I l '6. Dacd nerespectarea de cltre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui
regulament sau
hot[riri ale autorit6lilor administra]iei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, qi care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoica pagube p.rrl*
Beneficiar, acesta va fi desplgubit de Antreprenorul general in marimea sumei pi.1-rAi.irtui.
ll.7.Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dlntre patile
contractante, atunci cealaltl parte poate emite pretenlii privind desplgubirea pentru
daunele
intervenite gi care pot fi dovedite.
I 1.8. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract,
se va reline garanfia de

bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de
din suma totald a contractului.
11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poart6 r[spundere materiald
valoare de 0,lo/o din suma lucr[rilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 o/o
suma total6 a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depdgeqte 30 zile, se consid
ca fiind refuz de a executa lucrarile prevdzute in prezentul Contract qi Antreprenorul i se
retine garunlia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a foit constituita
conformitate cu prevederile punctului 7.9.
11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd r[spundere materiald in valoare de 0,1
din suma lucr[rilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 Yo din suma tota
prezentului contract.
ll.ll. Beneficiarul nuvafiresponsabil pentrunici unfel dedaune interese,compensa(ii platit
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus u
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceplia unui accident
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agen{ilor sau a angajafilor acestora.

12. Solulionarea
12.1.

litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietllile materialelor de construcfie, procedurile

verificare, corectitudinea efectulrii probelor, a utilajelor de construclie folosite, fiecare pz
poate, dupd o ingtiinfare prealabilS a celeilalte p[(i, sI cear[ efectuarea unor cercet[ri de i a:
o institulie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a c
culpa a fost dovedit[.

13. Rezilierea contractului
13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacr :
Beneficiarul nu-qi indeplinegte o obliga{ie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune
Antreprenorul general in situa{ia de a nu putea executa lucrarea;
Beneficiarul nu onoreazd, o platd, scadentl mai mult de 3 luni;
Beneficiarul notifici antreprenorul general cI din motive neprevf,zute gi datorit[
conjuncturi economice ii este imposibil s5 continue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacl:
Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecl pe capital;
b)
Antreprenorul general a abandonat contractul;
c)
Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fdrd sd aibd un motiv justificat sau nu
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de

a)

b)
c)

a)

a

d)

lucririlor;

Antreprenorul general nu a indep[rtat materialele necorespunzltoare de pe qantier
nu a refEcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele men[ionate la punctele 13.1.
9i 13.2.
prezentul anicol se va comunica in scris pd(ii contractante cu cel pulin l5 zile I
anterior dd(ii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie care va
recep(ia cantitativ[ qi calitativa a lucrdrilor executate.

13.5.

u:l;nci_ayr va intocmi situa{ia rucrdrlor
,
efectiv
kfj,l,Xll::1,::j.ijllr,li
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;ffi care se vor stabili sumele
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(duOd efecttraree reccnrioi ff-^r^\ :^-o.
^
prezentul :f
artico I dupd rezi I ierea contractul
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13.7 . Dupd rezili"."u
Beneficiiarul poate contirnua executarea
lucrlrilor cu res
"ont.uctului.
prevederilor legale.
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14. Dispozifii finale

14'1' Urm5toarele documente (anexe
laprezentul contract) vor fi citite gi vor
fi interpretate ca fi
parte integr antd, aprezentului
contract:
a. prezentul formular de contract completat gi semnat;
b' oferta, formularur.de ofertd gi ane*u la formuraruiie
orerta;
cantit[ti de lucrdii si utilaje,
ei tiu.re cu consumurle de resu
H:1"#
14'2' Documentele contractului vor
fi intocmite in limba de stat , iar in caz denecesitate,
limbi de circulafie internafionald.
14.3. in
rn cazurlle
cazurile in
ln care apar ambiguitSli
ambisrrififi cq,,
. .
sau rlicnra^^-+^
^r^--- , prezentului
discrepan{e i.^
in clauzele
contract,
de Beneficiai, .ui" uu.-it" inrt.rrliuri
in
*est
sens
pentru
Antrel
general.}rurlrrll4t/g}Lsgllspen[rul
;fiJj'*,ficate
ru'+' indocumentele contractulu.i nu se pot face
modificdri farr acordul ambelor p6(i.
,
e r rntrd in vigoare dupl
lui
il1;:,jl,1..i1,:::l,,:
de cdtre Agen{ia Achizilii
priri." qi, l;_q;;
ff
dupd.- ,;;;J,Jil:1ffi'r""T"fl:1TJ:?T.:T;
din trezoreriile teritoriale aie Ministerului
rinurt"roi r,ind valabil pind la 3 I decembr ie
14'6' PrezenllrS:"t".t reprezint[
2019.
acordul a" uoinla ur-L.t"ro.

c'

d"ri;;;6ia

0,

::l*"1:ll*:l

;;;*,

pa(i'qi

l4'7' Pentru confirmarea

"r,.-r.-nu

t

astdzi,,,29

.celor menfionate mai sus, padle au semnat prezentur contract
conformitate cu legisla{ia
Repubiicii Moldova;ft;;i"rur indicate
mai sus.

15. Rechizitele juridice, poqtale
MF-TT Chiqinau - Bugetul de stat
Serviciul Vamal alRM
mun. Chiqindu, str. N. Starostenco 30
Ministerul Finantelor-T rezoreriade Stat
c/F r00660t00018s
IBAN MD49TRPBAA3 I 92 IOAOO525AD

Vitalie VRABIE

9i de

i

p,fi ale pir(ilor

SRL "Foremcons,,
mun. Chigin6u, bd. Dacia,40/2
c/F 100s600001878
rBAN MD6 I ML0000000002 25 12497 I
BC Moldindconbank SA fiI. Ciocana
c/b MOLDMDZX34}

itru AXENTII

Anexa nr.

1

la Regulamentul de receplie
qi instala[iilor aferente

a

*""[""'''

INVESTITOR: Ministerul Finanlelor, Serviciul Vamal

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRAruION

Nr.

/2019 din

privind lucrarea
executatd la obiectul

auqust

2Ol9

ent
Punct
in cadrul contractului nr.4 SV din 29
:t,
ons"
pentru lucrdrile

2018 incheiat intre

de

constructii - montaj
1. Lucrdrile au fost executate
baza autorizatiei nr.
6
eliboratd de
s.
25.09.2018, cu valabititate pdna la t2 tuni
calendaristice
2. Comisia de receplie qi-a desfbqurat activitate ainbaza Ordinului nr. 345-0 din 30
iulie 2019, in intervalul 01.08.2019 - 15.0g.2019 , fiind formata din:
Pre$edintele comisiei

Membrii comisiei

Venituri

amal

Vasile Casian. Primarul s. Sculeni r-ul Uneheni

3. Au mai participat la recepfie:

Efros

Gheorshe
Dirigin
ntier "
NS,, SRL AN
r general
4. Constatdrile comisiei de recepfie:
1) din documentalia scrisl qi desenatd, care trebuia prezentati, au lipsit sau sAnt
incomplete piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;
2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
3)in lucrdrile, cuprinse in lista-anex6 nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepfie, in urma constatdrilor frcute, propune:
u;tabtltti, pdnd la
ului
clus
s-verbal

6. Comisia de recep{ie motiveazl, propunerea frcutd prin:
ie a lucrdrilor executate, controlul cores
efectuarea controlului vizual de
timentele A, B si
i. controlul Cdrtii tehnice a constructiei la
7. Comisia de recepfie recomand[ urmitoarele:

De receptionot Zona de control
7r. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:
Obiectul cu numdrul cadastral 9263101018, adresa poqtald" s. Sculeni r-ul
i/ar, destinalia pentru constructii , compus din urmdtoarele construclii:

3101.018.01,Suprafata1asol-Suprufa\atotal[,-,num5ruldenivele1,
fbrm certifrcatului despre rezultatele inspectdrii bunului irnobil, anexat la prezentul proces
l.
8. Prezentul proces-verbal,

confindnd 4

file, a lost incheiat
4
cu un total de
trecere a frontierei de stat Sculeni - Sculeni in

file

astdzi

gi

3

anexe

august 2019

numerotate,
la Punctului de

____5 exemplare.

Comisia de recepli

Viorel Doagd

Preqedinte:

Vasile Casian t
1

naida Gorgos

Valentina Bogulcaia

Valeriu Garstea
Iurie Carpov
Serghei Carpovici

9. Concluzia

upraveghere

1-o-r,p"v't
. "r^

este.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
2.019

-.1%t;,

s((:;( :
.1\

INVESTITORU

7 t\

,rx{

2\\ s A\

2

Ane
la procesu verbal de receplie la terminarea I

Nr.

Lista pieselor din documentafia scrisd qi
care sunt lipsd sau i

Frr:r*s vcrl;:tl de lr*rplie la t*t^rnin;*'*a lucl*rilr->r"

din

august

nr.

1

ilor

201

a obiectului

1

J

