Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
DECLARAȚIE
privind experienţa similară
1. Denumirea şi obiectul contractului Reabilitarea zonei si pietonale si iluminarea nocturna a
edificiilor din perimetrul strazilor Alexei Sciusev-Maria Cibotari-Mihail KogilniceanuSfatul Tarii
2. Numărul şi data contractului 27/19 din 07.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia generala transport public si cai de comunicatie
4. Adresa beneficiarului str.S.Lazo 18
5. Ţara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
7. Valoarea contractului
a) iniţială (la data semnării contractului )

3 087 353,84 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 3 144 201,77 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 3 luni
b) efectiv realizată 3 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 nr.1 din 22.11.2019
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

Cu stimă,

Digitally signed by Gaina Cristina
Date: 2022.08.26 14:49:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

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

ACHIZTTII PUBLICE
CONTRACT DE ANTREPRIZAnT. 27ltg
Reabilitarea zonei pietonale gi iluminarea nocturni a edificiilor din perimetrul strizilor Alexei
Sciuser,- Maria Cibotari- Mihail Kogilniceanu- Sfatul
fIrii.
Cod CPV: 15200000-9.
07 mar2019

Mun. Chigindu

Prezentul contract este incheiat

in urma procedurii de achizilie prin Licitalie deschis6 nr.
cu privire la

ocds-b3wdp1-MD-1550562047954 din 07.03.2019, decizia grupului de lucru
evaluarea ofertelor gi atribuirea contractului nr.7 din data de25.04.2019 , intre:

Direc{ia generali transport public Ai cli de comunica(ie, cu sediul in municipiul Chiginf,u,
str. S.Lazo 18, telefon: 022-20-46-90, fax: 022-20-46-58, inregistrat la Camera inregistr6rii de
stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007 , reprezentat prin gef interimai, domnul
Octavian LUNGU, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, gi:
S.C. ,,Foremcons" S.R.L. cu sediul in mun. Chigindu, str. Pddurii 8, of. 308, telefon: 02273-83-18, inregistratd la Camera inregistrdrii de Stat, IDNO 1005600001878 din 26.01.2005,
reprezentatd prin domnul Dumitru AXENTII, in calitate de Antreprenor general, pe de alt6

parte, ambii denumili
urmdtoarele:

in

continuare Pdrli, au incheiat prezentul Contract referitor la

1.

l.l

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligd s5 execute lucrdrile,, Reabilitarea zonei pietonale qi
iluminarea nocturnd a edificiilor din perimetrul strdzilor Alexei Sciusev- Maria CebotariMihail Kogdlniceanu- Sfatul Jdrii, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de execufie, precum qi a normativelor, standardeloigi prescripliilor tehnice in
vigoare.
1.2 Beneficiarul se oblig6, la rindul sdu, sd achite gi sd recepfioneze lucr6rile executate
de
Antreprenorul general.
2 . PERIOADA DE EXBCUTIE
2' l Durata de execulie a lucrdrilor contractate este de 3 luni dupd primirea
ordinului de
incepere a execufiei qi asigurdrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar ordonatorul
de credite.
2'2 Graficul de execufie a lucrd.rilor se va efectua conform specificaliei din anexa prezentului
contract.

2'3 Perioada de execulie poate

fi

urmdtoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;

b)

prelungitd dacd constr6ngerea activitdlii se

datoreazd,

datoritd unor greve organizate de federalia sindicatelor de ramur6 la nivel
nafional gi recunoscute ca legale prin justilie ale personalului Antreprenorului
general sau ca urTnare a unor evenimente sirn{lare desfdgurate
la un operator
economic care este un furnizor al Antreprenorulbi general;

,rMl

c)
d)

situalii extreme neirnputabile qi
datoritd forlei majore sau altei
imprevizibile pentru Antreprenorul general;
influenfei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execulie a normelor
gi reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)

calamitalilor naturale recunoscute de autoritatea legalS.
2.4 Conform dispoziliei Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execulia lucrdrilor sau a
unor pdrfi ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspend6rii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, aia cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de cdtre Beneficiar. in cazul
sistdrii lucrdrilor sau a unor p6rfi din ele, din iniliativa Antreprenorului general, acesta suportd
pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea lucrSrilor cu bun6
diligenf[.
2.5 La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Benehciarul cd sint indeplinite
condiliile de recepfie, solicitdnd convocarea comisiei. inbaza acestei notificdri, Beneficiarul
va convoca comisia de recepfie pentru terminarea lucrdrilor.
2.6 in baza documentelor de confirmare a execufieigi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei de receplie. in
cazul in care se constatd cd sint lipsuri gideficienfe acestea vor fi aduse la cunoqtinldgi
remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
frnalizare sau remediere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receplie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentalia de
execufie, cu reglementdrile in vigoare gi cu prevederile din contract. in funcfie de constatdrile
fbcute Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receplia poate fi fbcutd gi pentru pdrfi
de construcfie distincte frzic qi functional.
3. VALOAREA LUCnAnrlOn $r MODALTTATTLE DE PLATA
3.1 Valoarea lucrdrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 3087353,84 lei
MDL ( trei milioane optzeci qi qapte mii trei sute cincizeci qi trei lei 84 bani), inclusiv

TVA.
3.2 Achitdrile vor fi efectuate prin transfer inbaza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate qi acceptate de cdtre Beneficiar.
3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receplie a lucrdrilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea qi acceptarea situaliei de plata
definitive de cltre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in
special datorit6 unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
pldtit6 imediat.

3.5 Lucrdrile nu vor fi considerate frnalizate pind cind procesul-verbal de receplie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receplie, care confirmd ca lucrdrile au fost
executate conform contractului.
AJUSTAREA VALORII CONTRACTULIII
4.1 Pentru cazurile cind urmeazd. sd, fie fbcute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, p6(ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenlI in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd, modalitdlile de ajustare a valorii
contractelor de achizilii publice.
4.

J

5. STANDARDE

5.1 Lucrdrile executate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de

cdtre

Antreprenorul general in propunerea sa tehnic6.
5.2. Cind nu este menfionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor respecta
standardele sau alte reglementdri legale conform legislatiei in vigoare
6. DREPTURILE $I OBLIGATIILE PARTILOR
6.1 Intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizarc a lucr6rilor publice.
6.2 Antreprenorul general are obligafia sE execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite

in

contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta

el

este obligat sd respecte proiectul,
documentalia de execulie gi prevederile actelor normative in vigoare pentru construclii.
6.3 Antreprenorul general are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura fo4a de
munc[, materialele, instalaliile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de naturd
provizorie, fie definitive cerute de qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii
acestora este prev6zutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
6.4 Documentatia pusd la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazd, astfel:
a) un exemplar rdmdn la dispozilia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi linut de cdtre acesta la dispozilie pentru consultare de cdtre Inspecfia de Stat
in Construcfii, precum gi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (ataqamentele) gi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd qisint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cdtre Antreprenorul
general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corecta qi completa.
Prelurile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract gi toate operafiunile pentru
terminarea gi intref inerea corespu nzdto ar e a lucrdri I or.
6.7 Dacd' Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd conlind instrucliuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin

scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfbgurarea lucrdrilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozi{iile ce se cer gi va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum gi int6rzierile sau intreruperile ce survin datoritd
lipsei acestor documente.
6.8 lntreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantre prizd. vafi pusl la
dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fbrd platd, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execulie.
6.9 Antreprenorul general va executa qi va intreline toate lucrdrile, va asigura fo(a de munc6,
materialele, utilajele de construcliigi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucririlor. Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate pe
gantier gi pentru procedeele de execulie utilizate.
6.10 Antreprenorul general garanteazd" cd,la data recepliei, lucrarea executat6 are calitalile
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectat[ de vicii

care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibil itateade utilizare, conform condi[iilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
6.ll La lucr6rile la care se fac incercdri, se consider6 calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
6.12 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desftgurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la

locul de munc6, in ateliere, depozite gi oriunde se desfrqoard activitdti legate de realizarca
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s5 i se pun[ la dispozilie desenele qidocumentalia
de execu{ie pentru examinare gi sd i se dea toate lImuririle, condifia fiind ca prin aceasta sA nu
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaliile secrete, precum gidocumentaliile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenliale.
6.13 Beneficiarul este autorizat sE emitd dispoziliile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general qi dirigintelui de gantier, cu exceplia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se
comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia
lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
6.14 Dacd' Antreprenorul general considerd cd dispoziliile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obieclii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozifiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazd dificultSli in execufie, care genereazdcheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de cdtre Beneficiar.
6.15 Trasarea axelor principale, bornelor de referinfd, cSilor de circula{ie qi limitelor terenului
pus la dispozilia Antreprenorului general, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligaliuni ale Antreprenorului general.
6.16 Pentru verificarea traslrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze gi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucr6rilor.

6.17 Ridic6rile de teren, trasdrile qi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la
dispozilia Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sdnt
hot6rdtoare. Antreprenorul general este obligat sE verifice documentele primite gi sI ingtiinleze
Beneficiarul cu privire la erorile giinexactitdtile constatate sau presupuse.
6'18 Antreprenorul general are obligalia sd stabileascd toate relaliile care reglementeazd
raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzdtor fald, de Benehciar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor qiobligaliunilor legale gi
profesionale.
6.19 Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:
a) indepirtarea de pe qantier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunz6toare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzdtoare;

c)

indepdrtarea sau refacerea oricdrei

lucrlri

sau

pd(i

de lucrare necorespunzitoare din

punct

de

vedere calitativ.

6.20in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja gi pldti alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrlri, pundnd
in intdrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliite legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legIturd cu faptul neexecutdrii.
6.21 in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoper[ valori
istorice, artistice sau qtiinfifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd
execulia

,Y"tl

5

lucrlrilor in zona respectivd gi sd comunice Beneficiarului, organelor

de polilie

sau

organelor competente acest fapt.
6.22 in timpul desfEgurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligalia sd menfind cdile de
acces libere, sd retrag6 utilajele, sE indeplrteze sulplusurile de materiale, degeurigi lucrdri

provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general
va evacua de pe gantier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale, depeurilegi
lucrdrile provizorii.
6.23 Beneficiarul trebuie sd obfinS, pe propria cheltuial5, toate avizele, autorizaliile gi
aprobdrile, sI pl6teascd toate taxele necesare legate de execulia lucrdrilor, precum qi pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.

FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdile necesare
angajdrii intregii forle de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu
prevederile legislafiei in vigoare.
7.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU.ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentafia de executare, urmdnd a fi supuse
periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forla de muncd, instrumentele, utilajul gi materialele rrecesare
pentru examinarea, mlsurarea gi testarea lucrdrilor.
8.2 Costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3 Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedegte cI

materialele

nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in

conformitate cu
prevederile contractului.in cazcontrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand, autorizatd de acegtia au acces tot timpul
la lucr[ri pe qantiergi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depo zite de materiale
prefabricate etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fbrd aprobarea responsabilului tehnic
atestat gi, dup6 caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sa
examineze 9i sd urmlreascS orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsS. Antreprenorul general
va anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
funda{iile clidirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul
vor participa la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor.
8'6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau p64i de lucrare la dispozilia
Beneficiarului gi va reface aceasti parte sau pd{i de lucrare, dac6 este cazul. Dac6 se constatd
cI lucrlrile au fost de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documentaliei de execu{ie,
dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
8.7 Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proporfional de cdtre acegtia.
8.8 Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fbrd
dispozilia Beneficiarului, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, frrA a exista

d,,'l
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a-Benenciarurui,

nu vor n

rr plaute
prdtite
Antreprenorului
L,.::::",,:;1,',.:.,j'T:'.jT-^-:1r:"'u
general' Antreprenorul general
trebuie sd inlature aceste lucr.ri, in
termenul
in jara-Benenciarurui de toate pagubere
pe
care le-a provocat acestuia. Lucrdrite
respective vor fi
dac6 se dovedesc a fi necesare
9i se presupune c6 ele corespund voinlei Beneficiarului,
in care
cazyor fi notificate imediat.
8'9 Lucrdrile vor incepe dupd l0 zile
calendaristice de la semnarea gi inregistrarea
contractului
in modul corespunzItor gi primirea ordinului
de execulie.
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9.

PERIOADA DE GARANTIE
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REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

de garanlie pentru lucrdriie prevdzute
la pct.1.1. al prezentului contract este
de

9'2 Perioada de garanlie curge de la data
recepfiei la terminarea lucrdrilor gi pind
la
termenului prevdzut la punctul 9.1
din prezentul anicol.
obligalia ca in perioada de garanlie sd
inldture toate de
3"r#1.:r:::^":::T*,are

:: j:: :: ::l::i:.:*ea_
transmise

crauzer

or contractur,i p"

de cdtre Beneficiar.
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10. RASPUNDEREA PARTTLOR

rdspundere pentru

,;;;;;;

executarea neco
il;,,_j_,Tl. prevdzute de prezentul
obligafiilor
contract in conformitate cu legisla{ia
Republicii

Moldova.
l0'2 Dacd in legdturr cu executarea lucrdrilor
de construclii se produce o daun6
unui terf,
pa4ile contractante rdspund solidar,
conform prevederilor legale. pentru
stabilirea intre pd(i a
cuantumului rdspunderii pentru dauna
provocatd se va
seama
de gradul de vinovdlie a
fine
fiecdrui partener in producerea acesteia
, dacd,in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.
10'3 Membrii asocierii i$i pdstreazd
individualitatea ca subiecli de drept,
insr sunt obligali sd
fa16 de autoritate contractantd pentru
modul de indeplinire a obligafiilor

::tj,f.t#idar

l0'4 Dacd prejudiciu-l cauzatterlei persoane
forma in care a fost aplicata, atunci

este urnare a unei mdsuri dispuse
de beneficiar in
acesta poarta singur rdspunderea,
numai dacd
Antreprenorul general l-a ingtiinfat
in prealabil de pericolul legat de
executarea
dispoziliei.
l0'5 Antreprenorul general este obligi,
conform prevederilor legale, la plata
daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumu.ilo.
de acces sau a re{elelor de utilitali,
a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmdnt,
materiale sau arte obiecte, precum
gi ca urmare a unor
ingrldiri sau limitdri din proprie vind.
10'6 Antreprenorul general
trebuie sd asigure lucrdrile executate
qi dotdrile pe care le are ra
dispozilie impotriva degraddrii gi
furturilor pind la predarea lucrarilor
cdtre Beneficiar. El
de gradsrii r ucriri i dato
ritd acliunil or atmo sferi ce
ei a
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l0'7 Dacd nerespectarea

de cdtre Antreprenorul general
a prevederilor oricarui regurament
hotdrdri ale autoritdlilor administra{iei
sau
publice locale ,uu ul. altor
organe
locare, legar
constituite' qi care au caracter
obligatoriu la executarea rucrdrilor,
provoacd
pagube pentru
Beneficiar' acesta va fi despdguuit
aJentreprenorul general in mdrimea
sumei
prejudiciului.
l0'8 Dacd motivele constrdngerii sau
ale intreruplrii sint imputabire
ur.iu dintre pa4,e
poate emite pretenrii privind
aespaguui..l

;,:n.jilt} lj|Jiiif:ffiff]e

o.nou dau,ere

l0'9

Dacd intarzierea in execufia lucrdrilor este in culpa unuia
din pa(i a contractului,
pl6ti celeilalte pdrfi penalizdri gi/sau despdgubiri in cuantum
(de la 0,0loh
p6nr la 0,1yo) din valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate
pentru fiecare zi deirrtprziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in
care partea inculpa a intrat in int6rziere.
10'10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici
un fel de daune - interese, compensa{ii
platibile conform prevederilor legale, in privinla
sau ca urnare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul
general, cu excepfia unui
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului,
a agenlilor sau a angajalilor acestora.
l0'11 Antreprenorul general gi subantreprenorii de specialitate rdspund
solidar pentru
neexecutarea obligaliile contractuale.
11. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
I 1' l in cazul litigiilor privind calitatea qipropriet[]ile
materialelor de construc{ie, pro*edurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor
de construclie folosite, fiecare
parte poate, dupi o ingtiinfare prealabild a
celeilalte pdrli, sd ceard efectuarea unor cercpt6ri de
cdtre o institulie publicd de cercetare. Costurile
cercetarilor efectuate se suporta
d. fl;" ;
rcdrei culpi a fost doveditd.
partea culpabila va

12.

REZTLIEREA

C

ONTRACTUL UI

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea
contractului, dac6:
Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obliga{ie care este in
sarcina sa gi prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situalia de a nu putea executa
lucrarea;
Beneficiarur nu onoreazd o pratr scadenti mai muit
de 3 runi;

a)

b)
c)

Beneficiarul notifici antreprenorul general c[ din
motive neprevdzute $i datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sr continue
indeplinirea

contractuale.

oblig4fiunilor

12.2 Benefrciarul poate cere rezi I ierea contractului,
dac6 :
o Antreprenorul general se afld in incapacitate de platd, lichidare,
aplicat sechestru;
o Antreprenorul general nu incepe Iucrdrile fEr6 sd aibr
justificat

o
o

un motiv
sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea
dispoziliel ,.rir. de reincepere
a lucrlrilor;
Antreprenorul general nu a indep[rtat materialele
necorespunzdtoare de
-'- pe
r gantier sau nu
a refEcut o rucrare in termenur itubrtit prin
prezentur coniracu
Beneficiarul notific[ antreprenorul general cr
din motive neprev[zute gi datoriti unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd
continue indeplinirea obliga(iunilor
contractuale.

12.3 Contractul se considerd reziliat, dacd partea
contractantd va comunica in scris cereralte
pdrfi contractante in termen de l5 zile
motivele indicate la punctele 12.1. gi 12.2. dinprezentul
contract.

l2'4Benefrciarul, incaz de reziliere a contractului,
va convoca comisia de receplie care va
receplia cantitativd qi calitativa a lucrdrilor
executate.
:frj'l
l2'5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul
va intocmi situalia lucrdrilor efectiv
executate' inventarul materialelor, utilajelor
gi tuc.arito, irovizorii, dupd care se vor
stabili
sumele care urrneazd sd le plateascd in
conf:ormitate cu irevederile contractului,
precum
gi
care trebuie si le suporte Antrepreno.d gJn.rul
din
vina
caruia
s-a reziliat
*;:5rit
12.6 Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul
poate continua execulia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7 Benefrciarul va convoca comisia
de recepfie care va efgtua receplia
cantitativd gi
calitativd a lucrdrilor executate in maximum
15 zile de la data rezilierii contractului.

13.

RECHEZITELEJURIDICE $I DE PLATI ALE PARTILOR
fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte

13'1 urmrtoarele documente vor

prezentului contract:
Oferta financiari;

a)
b) Anexa nr.1;
c) Devizele.
yo: n intocmjte il rlmba rom6nd, in trei exemprare,
:::_,?:::::*1.:^"_:lltllli
fiecare part€ contractantd gi Agentia Achizifii publice.
fr",i
ffi ;;;.ffii. t, ctauzeteprezenturui
xnccfaq rzn- {i ^l^-i{l^^r^
ri,'r.;;;;i- ri'
-+-^--^- ^--l general.
-Antreprenorul
A

r

"..u

ntd, a

ite unu
,

pentru

l3'4 Ptezentul contract reprezintd acordul de voinld pd4ilor
al' r-qi se considerd
aplicdrii ultimei

semna la data
semndturi de cdtre una dintre pa4i.
menfionate, parfile.au semnat prezentul contract
in
ur gonll
con
itate
Republicii Moldova , ra data qi u""r indicate, fiind
valabil p6nr ra receplia nald a

,ill]t.fifiT:r.:i"-"1"..
;i"f:i::r,a
lucrdrilor.
1.1

13.6 Prezentul contract se considerd incheiat qi
intrd
valabil pind la 3 1 decemb rie 2019.

14.

RECHTZITELE JURIDICE, PO$TALE
$I DE PLATI ALE PARTI

ANTREPRENOR:
S.C. rrForemconstt S.R.L.
IDNO 1005600001878

MOLDMD2X349
B.C. ,,Moldinconbank,, SA, fiI. Ciocana
IBAN: MD6 1 ML0000000002 2s 12497 I
Director
Contabil

in vigoare la d,ata

Dumitru AXENI'II

BENEFICIAR:
DGTP ei CC
IDNO 1007601009657
TREZMD2X
MF-TR Centru C
nau
IBAN: MD9OTRP
12120809746A8
$ef interimar

tavian LUNGII

,

$ef interimar DEF

Dina POPESCU

T, S

=,(

\W:M flg

w

-N0,

I

Aprob.

PROCES - VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA
.LUCRARILOR

N,

L tn

A)

nurmLrro zotg

Privind lucrlrile de Reabilitarea zonei pietonale si iluminarea nocturna a edificiilor pr
obiectul Reabilitarea zonei pietonale si iluminarea locturna a edificiilor din perimetrul strazilo.
Alexei Siusev - Maria Cibotari - Mihail Koealniceanu - Sfatul Tarii",executate in cadru
contractului nr. 27/19 din 07 mai 2019, incheiat tntre Direcliei generale transport public Si cdi d,
comunicalie, beneficiar Si "Foremcons, S.R.I. mun. Chiqindu antreprenor.
1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizafiei nr.321-C/19 din 24.06.2019 eliberatd
fuimffin Munic ipiului C hiS indu.
2. Comisia de receplie qi-a desfEgurat activitatea in intervalul
fiind formatd din:

d,

al Direcliei disciplind tn constructii (Primdria mun.Chi;indu)
Adrian Boldurescu - Sef al Directiei generale transport public si cdi de comunicatie
Oles Caraman - Se-f adjunct al Directiei generale transport public $i cdi de comunicatie
Valentin Svaga - Se-f al Directiei luqdri edilitare a DGTP si CC
Zasttnceanu Marcel - Se-f i.M. Regia ,,Exdrupo"
$tefanild Ion - Director general al Agenliei de insoectare $i Restaurare a Monumentelc
Oleg Maevschi

-

Se-f

Anatol Aparatu - Inginer-sef, I.M.R.E,I.,. Lumteh"
(numele, prenumele)
3. Au mai participatla recepfie:

-

Direginte de santier " Foremcons, S.R.L
Vasile Birsan - Proiectant .,Absolut Enerqie" S.R.L.
(numele, prenumele)

Smetanca Radu

4. Comisia de receplie,

in urma constatdrilor ftcute, propune:

5.Comisia de receplie motiveazdpropunerea fEcutd prin:

6. Comisia de receplie recomandd urmdtoarele:

7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Sectorul de drum reparot are urmdtorii indici de bazd:
a) Decaparea de imbracaminti cu stratul de
permanente, b etoane sfaltice- 3 9 0 2, 6 2 m2

pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice

b)

Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cu, pe fundatie de beton

c)

Bl5) -782,23m.1.
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor
verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici
100x20x8 cm, pefundatie de beton 815)-748,5fu1.1.

d) Pavaje executate din

placi de trotuare din

beton prefabricat pe nisip 5cm (pavaj vibropresat

e)

tip Caramida cu suprafata de granit , h:6cm)-2803,10m2
Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pe nisip Scm (pavaj vibropresat
tip Caramida, h:8cm)-6 I 4m2

J)

Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30o% - 498,3m2

a

s) Pavaje executste din placi de trotuare din beton prefabricat pe nisip 5cm (pavaj TACTIL,
h:6cm)-17,12m2
h) Montarea

stilpilor metalici cu corp de iluminat LED-40W-39buc

u

Eluminarea ediJicilor cu corp de iluminat LED-I}W-2!fuc

i)

Eluminarea stradala cu corp de iluminat LED-\SW-|3buc

TRANSMISA _ EXECUTANTUL
Foremcons,,S.R.L.

PRIMITA. INVESTITORUL
Directia generali transport
public si cii de comunicatie
2019

r

nexa

nr'l

la procesul verbal de recepJie la terminarea lucrdrilor

Itr. {

din

Ct noiemLtie-zors

Lucriiri la care nu s-au respectat prevederile proiectului
Denumirea obiecfiilor qi adresa ( lim 9i PC)

Oleg Maevschi

Adrian Boldurescu
Oleg

Valentin $vaga
Anatol Aparatu
Marcel
Vasile Birsan
Smetanca Radu

$tefanifd Ion

nA

int

ucTIt
J

ffi'"*

