A C H I Z I T I I PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr.

01

la contractul Nr. 68 din 16 iulie 2018

Geamdna

Prezentul acord este semnat astdzi "18" octombrie 2018, in

,

(localitatea)

intre

Primiria Geamina,

qi

(numele, prenumele gi funcJia)

scopul modificdrii Contractului Nr. 68
inregistrat de cdtre AAP cu Nr.

Pllmideali Visarion,

in persoana d-lui

SC "Softconstruct" SRL,

(numele, prenumele gi funcJia)

(denumirea operatorului economic)

in

Sturza Eduard

in persoana d-lui

(denumirea autoritatii contractante)

din "16" iulie 2018 (numit in continuare Contract),

din" "

20

Prezentul acord se incheie ca unnare a hotdririi grupului de lucru pentru achizilii al Primdriei
Geamdna, Cod CPV: 45453000-7, Nr._ din "18" octombrie20IT.
Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rdminind obligatorii in continuare.
Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmdtoarele modificdri:
1. Pct. 3.1. se modificd, se extinde durata de executare a lucrdrilor cu 60 zile.
2. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 150 zile.
3. Pct. 14.5. se modificd, se prelunge;te termenul de valabilitate al Contractului, cu 60
ziIe.
4. Contractul este valabil pind la 31 decembrie 2018.

Prezentul acord se considerd incheiat
inregistrarea de cdtre Agenfia Achizilii Publice.

la

data semnbrii

lui qi intrd in

vigoare dupd

"AUTORITATE CONTRACTANTA''
. Primiria,Geamina

'.
IS

.)

:

INVESTITOR (BENEFICIAR)
Primiria Geamina. r-nul Anenii Noi

Nr.
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privind lucrarea Repara{ia capitali a gridinifei de copii nr.2 din satul Geamina, raionul Anenii Noi.
executatd la obiectul Gridini(a satul Geamina, raionul Anenii Noi in cadrul Contractului nr. 68 din l6
iulie 2018 incheiat Primiria satul Geamdna gi intre SC Softconstruct SRL pentru efectuarea lucrarilor de
Repara{ia capitali a gridinifei de copii nr.2 din satul Geamina, raionul Anenii Noi.

Lucr[rile au fost executate in baza autorizafiei flr._, eliberatd de Primdria com. Geamdna, r. Anenii
Noi la _._.201_, cu valabilitate pind la _._.201-.
I
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2. Au mai participat la receptie:
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3. Constatarile comisiei de receptie
3.1. din documentafia scris[ gi desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse
in lista-anex[ nr.1;
3.2. lucr[rile cuprinse in lista-anexdnr.2, nu au fost executate;
3.3. in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: de a recepliona terminarea lucrdrilor la
obiectivul : "Reparatia capitald a srddinitei de copii nr.2 din satul Geamdna, raionul Anenii Noi".
5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prinz prezentarea docum
sarcini, lucrarile executate la obiect.

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarelez de supus receptiei la terminarea lucrdrilor a obiectului :
"Reparalia capitald a grddinilei de copii nr.2 din satul Geamdna, raionul Anenii Noi", cu propunerea spre
receptia -/inald.
6.1. Descrierea obiectului recomandat spre recep{ie

:
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suprafata construitl l22O
suprafata totala
rypo numarul de etaje - 2" , conform
certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces - verba t.
7. Prezentul proces-verbal, continind 2 (doua) file si I (treii,ane*e numerotate, cu un total d e 5 (cinci)
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8. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii

(semnatura)
:

20
L.S.

(functia, numele, prenumele)

(semnatura)

9. Lucrarea: "Reparalia capitald a grddinitei de copii nr.2 din satul Geamdna, raionul Anenii Noi" la
obiectul Primdria satul Geamina, raionul Anenii Noi se consideri terminata si este:

Softconstruct SRL
2019

/Adm. Plimidealtr,V..
(fu ncti a, numele, prenumele)
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Anexa nr.l
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Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.
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Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.
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Anexa nr.3
verbal de receptie la.terminarea lucrarilor
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Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.
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REPUBLICA MOLDOVA
PzuMARIA COMUNEI GEAMANA
MD-6522, comuna Geamina, raionulAnenii Noi, str. $tefan cel Marer 50
TeUfax 0-265-68-295, Tel.0-265-68-397, E-mail: primariageamana@vahoo.com

Nr. 62 din"27" martie2019

SCRISOARE DE RECOMANDARE
Prin prezenta, Primdria s. Geamdna, r-nul Anenii Noi, in calitate de beneficiar al Contractului de
AntreprizdNr. 68 din "16" iulie 2018 "Reparafia capital[ a gridinifei de copii nr.2 din s. Geamina,
r-nul Anenii Noi", Vd informeazd cd ne exprimdm aprecierea fafd de colaborarea cu compania
SOFTCONSTRUCT SRL.
Suntem

in mdsurd de a face cunoscute urmdtoarele, numita companie a derulat cu autoritatea

contractantd mai sus menlionatd urmdtorul contract de execulie lucrdri:
Den. Contract: 6'Reparafia capitali a

grldinifei de copii nr.2 din s. Geamdna, r-nul Anenii Noi".

Nr. Contract:68 din 16.07.2018
Data incep erii: 23.07 .2018
Data termi naii: 27 .03.2019

Observatii: NU SUNT
Apreciem calificativul, din punct de vedere al calitAlii, ca fiind: FOARTE BUN.

in cursul desfrqurdrii lucrdrilor de execufie nu au fost inregistrate observafii, neconformitdti, caztrrr
de accident.

Calitatea lucrdrilor, promtitudinea execufiilor, precum qi seriozitatea s-au evidenliat pe parcursul
intregii perioade de derulare a contractului.

Dispunind de un personal calificat gi toate dotdrile necesare, considerdm cd Anteprenorul este un
partener serios, profesionist qi de incredere qi recomanddm qi altor Beneficiari sd colaboreze cu dinqii.
Prezentul document are caracter de recomandare qi este eliberat in baza datelor inregistrate in
cadrul unit6{ii noastre.

Primar

s.

GeamI

Eduard Stuza

A C H I Z I T I I PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 01/18
privind achizilia prin Licitalie Publicd
31 iulie 2018

sat. Tinldreni

(Localitate)

1.

Pir{ile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizilie prin licitalie publicd nr. 295118 din
data 13.07.2018, intre
IMSP Centrul de Sanatate lin{ireni, cu sediul in satul lin{ireni, raionul Anenii Noi, telefon:
0265-33-321, fax: 0265-33-963, e-mail: cs.tintareni@ms.md, inregistrat la Camera inregistrdrii
de Stat, cu nr. I 0l 360003 895 8 din 13 .12.2013 , reprezentat prin $ef CS Grosu Liuba in calitate de
Beneficiar, pe de o parte,
9i

SC "Softconstruct" SRL, cu sediul in mun. Chiqiniu, str. Sarmizegetusa, 15, of. 304, telefon:
069949393rfax:022522032re-mail: prosoftcons@mail.ru, inregistrat la Camera inregistrdrii de
Stat, cu nr. 1014600001023, din 16.01 .2014, autorizat pentru activitatea in construclii: autorizatia
Seria AMMII nr. 043819 din24 martie 2014, eliberatd de Camera Licenliere RM, pe un termen de
5 ani, pentru genurile de activitate: Construcfiile de clddiri Ei construclii ingineregti, instalalii gi
relele tehnico-edilitare, reconstrucJii (se permit lucrdrile conform listei indicate in anexd),
rcprezentat prin Administrator Visarion Pl5mideali in calitate de Antreprenor, pe de altd
parte.

2.

Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile "Constructia edificiulai Centrului de Sonatote tio
4500-7500 locuitori pentru CS Tintdreni rn Anenii Noi",
Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum gi a normativelor, standardelor gi prescriptiilor tehnice in vigoare.

3.

3.1.

3.2.

Perioada de executare
Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 36 luni de la

semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar ordonatorul de credite.
Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constrinserea activitdtii se datoreazd
urmdtoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federajia sindicatelor de ramurd la nivel na{ional gf
recunoscute ca legale prin justilie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urnare a unor evenimente similare desflgurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c)

3.3.

3.4.
3.5.

datoritd fo4ei majore sau altei situa{ii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influenJei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor gi
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitdlilornaturale recunoscute de autoritatealegald.
Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrdrilor sau a unor pdrfi ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerS
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja qi conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plStite de Beneficiar.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
condiliile de receptie, solicitind convocarea comisiei. inbaza acestei notificdri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executdrii gi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de recepjie. In
cazul in care se constati cd sint lipsuri qi defrcienle acestea vor fi aduse la cunogtinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru frnalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor qi deficienfelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receplie. Comisia de recep{ie
va constata rcalizarea lucrdrilor in conformitate cu documentalia de executare, cu
reglementdrile in vigoare gi cu prevederile din contract. In functie de constatdrile ftcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receptia poate fi fbcutd gi pentru pA4i de
construclie distincte fizic Ai functional.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

Valoarea lucririlor gi modalitlfile de plati

Valoarea lucrdrilor de construcliei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
3 894 270.00 lei
(trei milioane opt sute nouizeci si patru mii doui sute saptezeci lei,00 bani)
(inclusiv TVA).
Metoda qi condiliile de platd de cdtre Beneficiar vor fi:
- platd in avans in sumd de 200 000,00 lei in termen de l5 zile de la inregistrarea contractului
la Agenlia Achizifii Publice;
- dupd executarea lucrdrilor in sumd de 3 694 270,00 lei in termen de 30 zile de la
prezentarea facturii fiscale qi semnarea proceselor verbale de receptie a lucrarilor executate.
Achitdrile vor fr efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale.
Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situaliei de platd
definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
pl6titd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.
Receplia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condilionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finald.

5.

Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazvile cind urmeaz6. sd fie frcute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pdrfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenld in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd, modalitSlile de ajustare a valorii
contractelor de achizilii publice.

6.Antreprenorulgeneral9isubantreprenoriidespecialitate
6.1.

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de rcalizare a lucririlor qi graficul de executare gi de

care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizd,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate gi lucrdrile pe care acegtia le vor executa.
Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoaqtere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea forfei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca ftcind obiectul unei

6.2. In cazul in
6.3.
6.4.

subcontractdri.

7.
7

.I.

7.2.

7

.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7 .7

.

Drepturile gi obligafiunile antreprenorului general gi ale beneficiarului

intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare qi prevederile actelor normative in vigoare in construclii. De asemenea) are
obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate gi de a veghea asupra menlinerii ordinii
la locul unde se desfdqoard activitatea.
Documentajia pusd la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazd astfel;
a) un exemplar integral al documentaliei se prevede pentru completarea c54ii tehnice;
b) doud exemplare rdmin la dispozilia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pdstreazd la gantier, iar
c) altul va h tinut de cbtre acesta la dispozilie pentru consultare de cdtre InspecJia de
Stat in Constructii, precum gi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (ataqamentele) qi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeasc[ gi sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozijia acestuia de cdtre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea gi in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract gi trebuie sd fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd gi completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract gi toate opera{iunile pentru
terminarea gi intretinerea corespunzdtoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de egalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.
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
desfrqurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispoziliile ce se cer gi va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum gi intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.
intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantr epriz6. va fi pusd la
dispoziJia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, frrd platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

7.8.

7.9.

Antreprenorul general va executa gi va intreline toate lucrdrile, va asigura fo4a de muncd,
materialele, utilajele de construcfii qi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta igi asum6 intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate pe
gantier gi pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garanJie pentru buna execufie agreatd de Beneficiar este relinerea succdsivd din
facturile parliale pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 5 Yo din valoarea lunard a acestora
pind la atingerea unui procent de 5o/o din valoarea contractului atribuit.

7.10. Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general dupd semnarea procesuluiverbal de receplie la terminarea lucrdrilor.
7.1 1 . Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garan[ia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executare, dacl acesta nu a inaintat pind la acea datd pretenlii
asupra ei. Atita timp insd cit pretenliile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate reline o parte corespunzdtoare din valoarea garanliei, in limitele prejudiciului cauzat.
7.12. Antreprenorul general garanteazd, cd, la data recepfiei, lucrarea executatd are calitalile
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare qi nu este afectatd, de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
7.13. La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se desfdqoarA activitAli legate de realizarea
obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie desenele gi documentalia
de executare pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle, condilia fiind ca prin aceasta sd
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaliile secrete, precum qi
documentaliile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenliale.
7.15. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile 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
sd i se comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor gi va verifi c a calitatea 1or din partea Antreprenorului general.
7.76. Dacd, Antreprenorul general considerd cd dispoziliile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiecJii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziliile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se creeazd dificultali in executare, care genereazd, cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cdtre Benefrciar.
7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referinfd, cdilor de circulatie qi limitelor terenului pus
la dispozilia Antreprenorului general, precum qi materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligaliuni ale Beneficiarului.
7.18. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze qi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.
7.19. Ridicdrile de teren, trasdrile qi cotele de nivel, precum qi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotdritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite qi sd inqtiinleze
Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitdlile constatate sau presupuse.
7.20. Antreprenorul general are obligalia sd stabileascd toate relaliile care reglementeazd
raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzdtor fald de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor qi obliga{iunilor legale gi
profesionale.
7.2I. Beneficiarul are obliga{ia sd-gi procure toate autorizaliile qi avizele prevdzute de actele
normative, precum gi regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucrdrilor in
cauzd.

7.22. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:
a) indepdrtarea de pe gantier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pdrfi de lucrare necorespunzdtoare din
punct de vedere calitativ.
^
7.23.In cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja gi pldti alli antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, sd compenseze

cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legdturd cu faptul neexecutdrii.
7.24. in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau gtiinlifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea lucrdrilor in
zona respectivd gi sd comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor competente
acest fapt.
7.25. |n timpul desftgurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligalia sd menlind cdile de
acces libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri qi lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe gantier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deqeurile gi lucrdrile provizorii.
1.26. Antreprenorul general trebuie sd obtinS, pe propria cheltuiald, toate avizele gi aprobdrile gi sd
pldteasc6 toate taxele necesare legate de executarea lucrlrilor, precum gi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de cdtre acesta.

8.

Forfa de munci

8.1

Antreprenorul general qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdlile necesare angajdrii
intregii forfe de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislaJiei in vigoare.

9.1.

Materialele vor

9.

Materialele gi executarea lucrlrilor propriu-zise

fi

fi supuse
proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.

de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmind a

la diverse testdri de cdtre
Antreprenorul general va asigura, la cerere, fo4a de muncd, instrumentele, utilajul qi
materialele necesare pentru examinarea, mdsurarea qi testarea lucrdrilor.
Costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevdzut in documentalie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacl se dovedeqte cd materialele nu
sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, B eneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alt[ persoand autorizatd de aceqtia au acces tot timpul la
lucrdri pe qantier gi in locurile unde se pregdteqte lucrarea, in depozite de materiale

periodic

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor

fi

acoperite

frri

aprobarea responsabilului tehnic atestat

gi, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd

9.6.

9.7.

9.8.

examineze qi sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsS. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundaliile clSdirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul
vor participa la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozilia Beneficiarului
gi va reface aceastd parte sau parfi de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile
au fost de calitate corespunzitoare qi realizate conform documentatiei de executale,
dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sd pund la dispozilia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, frrd. platd:
a) suprafelele de teren necesare pentru depozite qi locuri de muncd pe gantier;
b) cdile de acces rutier gi racordurile de cale ferat6;
c) racordurile pentru utilitdji (apd,, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului qantierului.
Costurile pentru consumul de utilitaf, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suporti de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proporfional de c[tre acegtia.

9.9.

Lucrdrile executate de Antreprenorul general \n afara celor prevdzute in contract sau frrd
dispozitia Beneficiarului, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, frrd a
exista in acest sens o dispozi{ie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rlspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi pldtite Antreprenorului general numai dacd se
dovedesc a fi necesare gi se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrdrile vor incepe dupd 15 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor gi primirea ordinului de executare.
10. Perioada de garanfie gi remedieri in perioada de garanfie
10.1. Perioada de garantie pentru lucrdrile prevdzute la art.2 al prezentului contract-model este de
5 ani.

10.2. Perioada de garanlie curge de la data receptiei finale qi pind la expirarea termenului prevdzut
la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garantie sd inldture toate defecliunile ce
lin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificdri
transmise de cdtre Beneficiar.
10.4. Dacd defecliunile nu se datoreaz1, neglijenlei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle
fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat qi pldtit ca lucrdri suplimentare.

11. Rispunderea

plrfilor

11.1. Pa4ile de contract rdspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum gi pentru cele ale
reprezentanjilor lor legali gi ale persoanelor ftzice gi juridice pe care Ie $ilizeazd pentru
indeplinirea obliga{iilor ce le revin.
11.2. Dacd, in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui te4, pdrfile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pdr{i a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovdlie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este unnare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a inqtiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a relelelor de utilitdli, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum qi ca urmare a unor
lngrddiri sau limitdri din proprie vind.
11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrSrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pd4ilor de
construclie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum gi cu privire la lucrdrile
executate de alli agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat gi pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rdmine
rdspunzdtor pentru informatiile, dispoziliile gi livrdrile sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate gi dotdrile pe care le are la
dispozi{ie impotriva degraddrii gi furturilor pind la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El
trebuie s5 ia mdsuri de protecJie contra degraddrii lucrdrii datoritd acjiunilor atmosferice gi a
apei gi sd indepdrteze zdpada qi gheata.
1 1.6. Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autoritdlilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, gi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoac[ pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.
ll.7.Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pa4ile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru dauneie
intervenite qi care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se va reline garanjia de

prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de lYo
din suma totald a contractului.
I 1.9. Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poartd rdspundere materiald in
valoare de 0,To/o din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 0%
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depdgegte 30 zile, se
considerd ca fiind rcfuz de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract gi
Antreprenorul i se va refine garan[ia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7 .9.
I 1 . 1 0. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd rdspundere materiald in valoare de 0.Io/o
din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5o/o din suma totald a
prezentului contract.
11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensalii
plStibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca ufinare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angqate de Antreprenorul general, cu exceplia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solufionarea litigiilor
12.1. in cazul litigiilor privind calitatea qi proprietdlile materialelor de construclie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite, fiecare parte
poate, dupd o inqtiinlare prealabild a celeilalte pdrfi, sd ceard efectuarea unor cercetdri de
cdtre o institulie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a
cdrei culpd a fost doveditd.

13. Rezilierea contractului
13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacS:
a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligatie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situalia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazd o platd, scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevdzute gi datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligafiunilor
contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacd:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fbrd sd aibd un motiv justificat sau nu reia
lucr6rile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziJiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;
d) Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe qantier sau
nu a refbcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. gi I3.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pdrfii contractante cu cel puJin 15 zile lucrdtoare
anterior d61ii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receplie care va
efectua receptia cantitativd gi calitativa a lucrdrilor executate.
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazd sd le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum qi daunele pe
care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina clruia s-a reziliat contractul.
13.6. Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garanlie
(dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevdzute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupd rezilierea contractului.
'
13.7. Dupd rezllierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozifii finale
14.1. Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor

a.
b.
c.

fi citite gi vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat gi semnat;
oferta, formularul de ofertd gi anexa la formularul de ofertd;
listele cu cantitdli de lucriri gi utilaje, devizele-ofertd qi listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altl
limbd de circula{ie interna}ionald.
14.3. in cazurile in care apar ambiguitdli sau discrepanJe in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificdri frrd acordul ambelor pd4i.
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semn5rii gi intrd in vigoare dupd inregistrarea
lui de cdtre Agentia Achizilii Publice qi, dupd caz, de cdtre Trezoreria de Stat sau de cdtre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanlelor, fiind valabil pini frnalizarea
lucrdrilor ;i efectuarea pl5lilor integrale, aferente acestora.
14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de voinld al ambelor pa4i qi este semnat astdzi,
31 iulie 2018.
14.7. Pentru confirmarea celor menlionate mai sus, PA{ile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislalia Republicii Moldova, la data qi anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, po$tale qi de plnfi ale pirfilor
* ANTREPRENOR'':

" BENEFICIAR'':
I.M.S.P. Centrul de Sinitate

finfireni

Anenii Noi, finfireni,
str.31 August
Tel.ffax: 026s-33 -32r I 0265-33 -9 63
Denumire Ministerul Finan{elor
a Bdncii: Trezoreria Teritoriall

SC Softconstruct SRL

Adresa:

Adresa

Bdncii:
Cod
Bancar:

IBAN:
Cod fiscal:

Adresa:
Tel./Fax:
Denumire
a

Anenii Noi
TREZMD2X
MDS2TRPCCDs

1

843OBOO271AA

1013600038958

16.

Bdncii:
Adresa
Bdncii:
Cod
Bancar:

IBAN:

Anenii Noi, Cobusca Noui,
str. Chiqiniului,28
0699 49393 I 022-52-20 -32 ;
BC "MOBIASBANCA Groupe Societe Generale" SA
fiI. nr. 19 <Dalia>
MOBBMD22
MD90MO2

22 4 ASV

Cod fiscal:

1014600001023

Cod TVA:

3000993

Semniturile pirfilor
* ANTREPRENOR'':

26609927 100

INVESTITOR GENEFICIAR)
IMSP Centrul de Sanatate fintireni

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
20t9
Nr. o4 din<< Og >> e^{e-L.- +
privind "Constructia edificiului Centrului de Sanatate tip 4500-7500 locuitori pentru CS Tintlreni rn
Anenii Noi" executatdla obiectul IMSP Centrul de Sanatate Tintlreni satul Tintlreni. raionul Anenii
Noi in cadrul contractului de aptreprizd nr.01/18 din "31" Iulie 2018 incheiat intre IMSP Centrul de
Sanatate fin{Ireni gi Softconstruct SRL pentru efectuarea "Construcfia edificiului Centrului de
Sanatate tip 4500-7500 locuitori pentru CS !in{ireni rn Anenii Noi"
1. Lucr[rile au fost executate inbaza autorizaJiei nr.07, eliberatd de

Primlria satul lin{Ireni la data de

26.07.2018, cu termenul de valabilitate de 12 luni din momentul inceperii lucrdrilor de construcjie.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de
6'09 D ct^-ttpad 2}lg-,fiind formata din :
pini la 16 :
Presedintele Comisiei :

Ata, Du.f"*

Membrii Comisiei

:

/L'-"
fu
k*
,''(

(nume si prenume)

3.A

(func{ia)
:

F

(nume si prenume)

(calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie
l) din documentalia scrisd gi desenatd, care trebuia prezentatS, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse

in lista-anexd nr.l;
2) lucrdrile cuprinse in lista-anexdnr.2, nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Anenii Noi".
6. Co-misia de receptie motiveaza propunerea facuta
7. Com

I '7e

r/*

,t??4

2^

recomanda urm atoarele:

D;

iu&."' e
Zl/bq
a'(
i/

./2

? 2 rze?

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recep{ie

Obiectul cu numlrul

:

adresa

cadastral

pogtal6

/ 2r.' '

{2,
destinat
compus din urmatoarele constructii

, suprafata la sol

j-/y.3

certificatului despre rezultatele inspectarii bunului im.obil, anexat la prezentul proces
le si
si
8. Prezentul proce;4erbal, continind
/auu / file
file, a fost incheiat astazi la"
total de

-

verbal.
un

in

exemplare.

Mem rii Comisiei

:

U

z,l.-'

(functia, numele, prenumele)

(semnatura)

8. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii

:

Lucrarea

20
L.S.

(functia, numele, prenumele)

Lucrarea " Constructi
Anenii Noi " se considerl terminata

(semnatura)

10.

gi este:

PRIMITA:

TRANSMISA:

EXECUTANTUL: SOTTCOVSIIL{

CT

SIL
.,"

20lb

oJ*.

J, Pb-A"lt

09,

20

l'

(functia, numele, prenumele)

@'enoa %za-4.(semnatura)

(functia, numele, prenumele)

la procesul

-

Anexa nr.l
verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

ltu Jua /

Presedintele Comisiei
D

:

Membrii Comisiei:
4t

(functi4 numele, prenumele)

O+

Anexa nr.2

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

fiu

Presedintele Comisiei

Jq^/

:

Membrii Comisiei:

(functi4 numele, prenumele)

(semnatura)

Anexa nr.3
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr.
20
,din"Q!'

O/

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

P

Presedintele Comisiei

brii Comisiei:

:

r't

Jk?'./

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL SANATApT,
MUNCII $I PROTECTIEI
SOCIALE
INSTITUTIA MEDICO.
s.q.NrrA,RA punr,rcA
CENTRUL un SANATATE

fNlAnnNr

PECTIYEJIIIKA
MOJTIOBA
MTIH}ICTEPCTBO
3,IIPABOOXPAHEHI4g
fIYEJII{qHOE MENUKOCAHTITAPHOE

yqPElKnEHlrE

TIEHTP 3AOPOBb,fl

UbIHUSPEHb

Noi; s. Jinfireni MD-6538; tel:. 026543321; e-mail: CS.Tintareni@ms.md
Codul institutiei 1560 cod fisca11013600038958 Anenii Noi Tintareni sh.31 auzust

R. Mofdova; r. Anenii

Nr. 09/08/19 din 09.08.2019

SCRISOARE DE RECOMANDARE
Prin prezenta, IMSP Centrul de Sanatate finldreni, r-nul Anenii Noi, in calitate de beneficiar
al Contractului de Antreprizd Nr. 0l /l 8 din "3 I " iulie 201 8 "Construc{ia edificiului Centrului
de Sanatate tip 4500-7500 locuitori pentru CS lin{Ireni rn Anenii Noi", Vd informeazd cd
ne exprimdm aprecierea fald de colaborarea cu compania SOFTCONSTRUCT SRL.

Suntem in mdsurd de a face cunoscute urmdtoarele, numita companie a derulat cu autoritatea
contractantd mai sus menlionatd urmdtorul contract de execulie lucrdri:
Den. Contract: "Construc{ia edificiului Centrului de Sanatate tip 4500-7500 locuitori pentru
CS

lin!5reni rn Anenii Noi".

Nr. Contract: 01/18 din 31. 07.2018.
Data inceperii: 31.07.2018.
Data terminarii : 09.08 .2019.
Observatii: NU SUNT
Apreciem calificativul, din punct de vedere al calitdlii, ca fiind: FOARTE BUN.
in cursul desfiqurdrii lucrdrilor de execufie nu au fost inregistrate observafii, neconformitdf,
cazttri de accident.

Calitatea lucrdrilor, promtitudinea execufiilor, precum qi seriozitatea s-au evidenliat pe
parcursul intregii perioade de derulare a contractului.
Dispunind de un personal calificat qi toate dotdrile necesare, considerdm cd Anteprenorul
este un partener serios, profesionist gi de incredere qi recomanddm gi altor Beneficiari sd
colaboreze cu dinqii.
Prezentul document are
este eliberat inbaza datelor inresistrate
in cadrul unitdfii noastre.

$ef CS

Grosu Liuba

