FORMULARUL F3.9
EXPERIENŢĂ SIMILARĂ
1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de
Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din s. Țaul, r. Dondușeni
2. Numărul şi data contractului: Nr. 17 din 13.08.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole
din s. Țaul, r. Dondușeni
4. Adresa beneficiarului: s. Țaul, r. Dondușeni
5. Ţara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor General
(se notează opţiunea corespunzătoare)
•
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
•
antreprenor asociat
•
subantreprenor
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
a) iniţială
(la data semnării contractului ) /19 271 863.25/
b) finală
(la data finalizării contractului) /19 271 863.25/
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
g)
contractată: 25 luni;
h)
efectiv realizată: 24 luni
i)
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: 107 din 26.11.2020
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt
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 -

Semnat: __________________
Nume: Vasilos Nicolae
Funcţia în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”CLEMANTIN”

Digitally signed by Vasilos Nicolae
Date: 2021.06.08 14:08:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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3, AU6, totS

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.

17

privind achizilia prin Licitalie Publi cl

"31" iulie

2018

s.

Taul, r-nul Donduseni
(municipiu, orag, j ude!)

1. Pir{ile contractante
Prezentul contract este incheiat in urrna procedurii de Licitalie Publica nr.232,,18 din data 15.06.2018,
nolosii Asricole din
, cu sediul in
Excelenti in Horticul
intre I.P. C
(denumirea autoritdtii contractante)
s.

Taul, r-nul Donduseni. str.

, telefon: 0 -251-61-3-45, fax : 0-25 1 -6 1 -3-45,

(localitatea)

e-mail: cehta.taul@gmai!.cgm, inregistrat la Camera Inregistrdrii de Stat, cu nr.23279 drn
, in calitate de
22" s eptembrie 201 6, r eprezentat prin S erdes niu c Au rel - directo r
(numele, prenumele gi funcfia conducdtorului)
oo

, cu sediul in m. Bilti , str.Victoriei 90A,
Beneficiar, pe c1e o parte, qi S.R.L. Clemantin
(localitatea)
(denumirea operatorului economic)
telefon : 0 -231 -3 -3 | -30. I 9 -29 -l 2. 0 69 L 43 f22, fax : 0?3 1 -3 -3 1 -3 0,
e-mail: clqmantin@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrdrii de Stat, cu nr.MD00?7654 din
"27"decembrie 1999,
o'28"l'ebruarie 2007,
autorizat pentru activitatea in construclii: autoriza{ia seria AMMII nr.024503 din
eliberatd de Camera de Licentiere, pe Lln termen de 15 ani,
pentru genurile de activitate construclii de cladiri, reconstrucfii,
reprezentat prin Vasilos Nicolae Petru - director, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.
(numele qi funclia conducdtorului)

2. Obiectul contractului

si modernizare a Centrului
Antreprenorul se obliga sd execute lucrdrile Lucriri de reconstructie
s' Tatl' r-tt Dondtseni
de Ex.el.nti in Hortiiult,rrd si T.bnoloeii Aeii.gl. din Tatl'
(descrierea succintd)

cu detaliile de executare, precum
cod cpv: 45000000-7 in confbrmitate cu prevederile proiectului tehnic,
qi u norrnutlu.lot, r-utrdardelor gi prescripliilor tehnice in vigoare.
3. Perioada de executare
3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de

25luni de.la semnarea contractului,
de cdtre benehciar primirea ordinului de incepere a executdrii qi asigurdrii lucrului ritmic
ordonatorul de credite'

3.2. perioada de executare poate

fi

prelungitl, dacd constringerea activitdlii se datoreazd

urmdtoarelor cauze:
a) generate de Benehciar;
y , .-:--^r -^+:^-^l
na{ional Ei
b) datoritd unor greve organtzate de federalia sindicatelor de ramurd la nivel
a unor
utTnare
ca
general.
sau
recunoicute ca legale piin justilie ale personalului Antreprenorului
este un furnizor al Antreprenorului
evenimente similaire desfbgurate la un fperator economic care
general;
altei situalii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru

\-'

c) datorit6 fbrlei maiore sau

general
Antreprenorul
^o;

;

innu.nfei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normeior

$1

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitalilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

general va sista executarea
3.3, Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul
considerd necesar'
lucr[rilor sau a unor parli ate acestora pe o duratf, gi in modul in care Beneltciarul
gi conserva lucrdrile in mod corespunzdtor,
pe timpul suspend[rii, Anteprenorul general va proteja
-suplimentare
generate in urma sistdrii lucrdrilor
a$a cum va dispune Beneficiarul. cieltuielile
supofiate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
cd sint indeplinite
3.4. Laterminarea lucr6rilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
notificdri, Beneficiarul va
condiliile de recepfie, solicitind .onuo.ur.u comisiei. in baza acestei
convoca comisia de recePlie'
p^e teren, -:.S. inbaza documentelor de confirmare a executdrii qi a constatdrilor_efectuate
de recep{ie. In cazul
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru anunJarea comisiei
in care se constaia cd sint lipsuri gi def,rciente acestea vor fl aduse Ia cunoEtinla Antreprenorului
constatarea-lichiddrii
general, stabilindu-se termenele necesare pentiu flnalizare sau remediere. Dupd
Beneflciarul va
general,
tuturor lipsurilor qi deficienfelor, la o n-oua solicitare a Antreprenorului
lucrdrilor in conibrmitate cu
convoca comisia de recepfie. comisia de receplie va constata rearrzarea
prevederile din contract' in func{ie de
do.gumentalia de executare, cu reglementlrile in vigoare Ei cu
poate fi ficutd 9i pentru
constatdrile fbcute Beneficiarul vi aproba sau va respinge receplia. Receplia

pdrli de construcfie distincte fizic Ei funclional'
4. Valoarea

lucr[rilor

qi

modalit[file de plat[

prezentului contract este
4.1, Valoarea lucr6rilor de construcfie-montaj ce reprezint[ obiectul
si una mii opt sute sasezeci si
de 19271g63,25 lei (Nouisprezece mili;ane doui sute saptezeci
trei lei 25 Fani Xinclusiv TVA).
4.2. Achitirile vor fi efectuate: 1q
utate Ei in limitele alocdrilor
bugetare anuale.

de Plata
4.3. Plata facturii f,rnale se va face imediat dupd verificarea Ei acceptarea situaliei
in
sPecial
motive, dar
definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungegte din dif-erite

in litigiu va fr pldtita imediat'
datoritl unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint
de recep{ie finali nu va fi
4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-verbal
au fost executate conform contractului'
semnat de comisia de receplie, care confirmd cd lucrlrile
Plata ultimelor sume datorate
4.5. Recep[iafinaldva fi efectuatd eonform prevederilor legale.
executate nu va fi condilionatd de Semnarea
de Beneficiu, Attr.pt.noruiui general pentru lucririle
procesului-verbal de receplie finald'
5. Ajustarea valorii contractului
la valoarea contractului privind
5.1. pentm cazurrle cind urmeaz6. sd fie frcute modificiri
prevederilor actelor normative cu inciden{[
majorarea sau reducerea acesteia, pbrlile se vor conforma
a valorii contractelor de
in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazdmodalitafile de ajustare

achizilii publice.

Antreprenorul general gi subantreprenorii de specialitate
prevdzute in contract, in
6.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile,
gi graficul de executare 9i de o
termenele stabilite prin giaficul general {e realizare a lucririlor
normative in vigoare 9i prezentului contract'
calitate
-* "- corespunz6toar" p*reuederiior actelor
subantrcprizd,
i.Z. irr'.ur,rl in care pdrlile din lucrarea ce se contracteazl se executd in
specialitate pi
de
Antreprenorul general trebuie s6 prezinte benef,rciarului, lista subantreprenorilor
6.

lucririle pe care aceqtia le vor executa'
este olJigat sd comunice, la
6.3. pe parcursul executarii lucrdrilor, Antreprenorul general
de specialitate'
cererea Benehciarului, datele de recunoaqtere ale subantreprenorilor
ca frcind obiectul unei
consideratd
6.4. Angalarea forlei de muncd pe bazd de acord nu este

subcontractdri.
qi
beneficiarului
7. Drepturile gi obliga{iunile antreprenorului general ale
se pune de citre
contractate
lucrdrilor
executarei
pentru
7.1. i";r;;;;documentalie necesar[
in termenele stabilite in contract'
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare,
prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice'
stabilite in eontract,
7.2. Antreprenorul general are obligalia sd execute lucrarea, in termenele
proiectul, documentalia de executare
pe proprie r6spundere. pentru aceasta el eite obligat sb respecte
are obligalia de a conduce
gi prevederile actelor normative in vigoare in construclii. De asemenea,
ordinii la locul unde se desfEgoard
executarea lucrarii contractate qi de a veghea asupra menlinerii

activitatea.
general se repartizeazd astfel:
7.3. Documentalia pus6la dispozilia Antreprenorului
pentru completarea ca4ii tehnice;
a) un exemplar integral al doCumentaliei se prevede
un exemplar se
b) doud e*g1oplur."r6min la dispozilia Antreprenorului general dintre care
qantier, iar
tr _ r^ ^x+-^ r-^-^^+i^ ,{^ e+or ^in
'pdstreazdla
.) altui va fi linut de cdtre acesta la dispozilie pentru consultare de cdtre Inspec{ia de Stat
tehnic atestat'
Construclii, precurngi de cdtre alte persoane autotizate, inclusiv responsabilul
(ataqamentele) Ei alte
mdsuriri
de
7.4. Desenele, calculele, u"iifi.aril. calculelor, caietele
trebuie sd le intocmeascd qi sint cerute de
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general
de cdtre Beneficiar sau Antreprenorul
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitria acestuia
contractelor' Documentele
general, dup6 caz, la cererea qi in term.nal. pr..izate in anexele
scopuri decit cele stabilite in contract 5i
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
trebuie s6 fie iestituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.
trebuie s[ fie corectd Ei completd'
7.5. Oferta adjudecat[ face parte integrantd din contract. Ea
gi
prefurile stabilite vor acoperi toate obligalittile din contract toate operaliunile pentru terminarea Ei
sale, Antreprenorul general va
intrelinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei
valoricd
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eqalonare
a lt9PFil--Wi":,f,Sotp.'.tfit orolnrl
necesare executdrii lucrdrilor, iorelate cu graficul de executare
tehnologice de executare.
'{it l;:, '1..'':
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.6. Dac6, Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd conlind instruc{iuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfbqurarea
lucririlor. Notificarea va con{ine detaliile sau dispozi}iile ce se cer gi va specificadata la care acestea
au fost necesare, precum qi intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
7 .7 . intreaga documentaJie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd' va fi pusf, la
dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, ferA platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprrzd), stabilite prin graficul de executare.
7.8. Antreprenorul general va executa Ei va intreline toate lucrdrile, va asigura forla de muncd,
materialele, utilajele de construclii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor.
Acesta iqi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate pe gantier 9i pentrn
7

procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanlie bancard agreatd de Benefrciar este 963594 lei in cuantum de 5 %o din
valoarea contractului atribuit.
7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se Angaieaza sd oblind
garanlia din partea unei bdnci, pentru o sumd care reprezintd garanlia de bund executare a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de
garanlie bancard agreatd de Beneficiar este relinerea succesivd din facturile parliale pentru situaliile
de lucrdri, in cuantum de J% din valoarea lunard a acestora pind la atingerea unui procent de
bund
din valoarea contractului. Aceste reiineri vor fi ef-ectuate pind la completarea garanliei de-0/o
executie. Sumele astfel relinute vor fi comunicatela o banc6, aleasd de ambele parli - Antreprenor
g.n.rul gi Beneficiar - qi se vor depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in
cel mult 10 zile lucrdtoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca sd
ingtiinleze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum Ei de destinatia lui.
T)L Garanfia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificdrii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
recepfie finald.

7.I2. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garanlia Ia termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretenJii
asupra ei. Atita timp insd cit pretenliile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate"reline
o parte corespunzf,toare din valoarea garanliei, in limitele prejudiciulur cauzat.

7.13. Antreprenorul general garunteazS. c6, la data recepliei, lucrarea executatd are calitdlile
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare qi nu este afectat[ de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.
7.14.La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desftqurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaJi. Acestora li se va asigura accesul la locul
de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se desfbEoard activitali legate de rcahzarea obligaliilor
contiactuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie desenele Ei documentatia de executare
pentru examinare qi sd i se dea toate l[muririle, condilia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine
ale Antreprenorului general. Informaliile secrete, precum gi documenta{iile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidenliale.
7.16, Beneficiarul este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le consideri necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazd in principiu
numai Antreprenorului general qi dirigintelui de qantier, 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 qi va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
7.77. Dacd Antreprenorul general considerd cd dispoziliile Beneficiarului sint nejustiftcate sau
inoportune, el poate ridica obieclii, 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 dificultaf in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de
cdtre Beneficiar.
7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referin!6, cdilor de circulalie gi limitelor terenului
pus la dispozilia Antreprenorului general, precum Ei materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligaliuni ale Beneficiarului'
7.19. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze qi si pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

lucr[rilor.
7.20. Ridicdrile de teren, trasdrile qi cotele de nivel, precum qi alte documente puse la
dispozilia Antreprenorului general de c[tre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotdritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite Ei sd inqtiinleze Beneficiarul cu
privire la erorile qi inexactitdlile constatate sau presupuse.
7.2L Antreprenorul general are obligalia sd stabileascd toate relaliile care reglementeazd
raporturile cu subantreprenorii de specialitate 9i este rdspunzdtor fala de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor qi obligaliunilor legale gi
profesionale.
7.22. Beneficiarul are obligalia s6-qi procure toate autorizalllle Ei avizele prevdzute de actele
normative, precum gi regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea lucririlor in cauzd.
7.23.Pe parcursul execuErii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul s[ dispund in scris:
a) indep[rtarea de pe qantier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pirli de lucrare necorespunzdtoare din punct
de vedere calitativ.

7.24.in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja qi 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 legdtur6 cu faptul neexecutdrii.
7.25. in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau gtiin{ifice, Antreprenorul general este obligat s6 opreascd executarea lubrarilor
in zona respectivd qi sd comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor competente acest
fant.

7.26. in timpul desfEgurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligalia sd menlind cdile de
acces libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, deEeuri qi lucrdri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua de pe
gantier toate utilajele de construcJie, surplusurile de materiale, degeurile Ei lucrdrile provizorii.
7.27. Antreprenorul general trebuie sd oblind, pe propria cheltuiald, toate avizele Ei aprobdrile
qi sa pldteascd toate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum Ei pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrlrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de cdtre acesta.
8. For{a de

muncl.

qi

subantreprenorii vor indeplini toate formalitalile necesare
8.1 Antreprenorul general
angajlrii intregii forle de munc[ pentru rcahzarea lucrdrilor contractate in conformitate cu
prevederile legislafiei in vigoare.

g..Materialele Ei executarea lucr[rilor propriu-zise
9.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzut[ in documenta{ia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le;y.a..Solicit4,, Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forla de muncf,, instrumentele, utilajul qi: maJerialele necesare pentru
examinarea, misurarea Ei testarea lucrdrilor.
9.2. Costul probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul genqral, dapd acesta este
ri'
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prevazut in documentalie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
9.3. Probele neprevdzute qi comandate de Beneflciar pentru verificarea unor lucrbri sau
materiale puse in op.* vor fr suportate de Antreprenorul general, daci se dovede$te ci materialele
in
nu sint corespunz6tor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
caz contra\ Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
timpul
9.4. Beneficiarul, proieciantul sau orice altd persoand autorrzatd de aceqtia au acces tot
la lucrlri pe Eantier qi in locurile unde se preg[teqte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate

9.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fbra aprobarea responsabilului tehnic
sd
atestat Ei, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigur"ind posibilitatea acestora
va
general
examineze Ei s6 urmdreasc[ orice lucrare care urmeazd sa fle ascunsi. Antreprenorui
anunla responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundaJiile
clddirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul vor participa la
examinarea gi mdsurarea lucririlor de mai sus.
9.6. Antreprenorul geleral va dezveli orice parte sau pdrli de lucrare la dispozilia
Beneflciarului qi va ref'ace aceasta parte sau pdrli de lucrare. daci cstc cazttl. Dacd se cotlstatd cd
lucrarile au fbst de calitate corespunzbtoare gi realizate confbrm documentaliei de executare,
dezvelirea, refacerea qi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz Qonlrar, de
general.
Antreprenorul
-9.7.
Beneficiarul trebuie sd pun6 la dispozilia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fbrd plat6:
a) suprafelele de teren necesare pentru depozite qi locr"rri de rnuttca pe gantier:
b) caile de acces rutier Ei racordurile de cale ferati;
c) racordurile pentru utilitafl (apd', gaz, energie, canalizare etc') pind la limita amplasamentului

$antlerulul.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitali, precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suporti de c6tre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportd proporlional de cltre aceqtia.
9.9. I-ucr[rile executate de Antreprenorul general ?n af-ara celor previzute in contract sau lbrd
dispozilia Beneficiamlui, precum Ei cele care nu respecti prevederile contractulut, lard a exista in
ur.rt sens o dispozilie expresa a Beneflciarului, nu vor fi pldtite Antreplenorului general.
Antreprenorul general trebuie sf, inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
ur.*.n.o, el rispunde in tala Beneficiarului cle toate pagubele pe care le-a provocat acestlda'
Lucrf,rile respective vor fl platite Antreprenorului general numai daci sc clovedesc a fi necesare Ei se
presupune ca ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor ft notificate imediat.
9.10. Lucr6rile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunz[tor gi primirea ordinului de executare.

in perioada de garan{ie
perioada de garanlie pentru lucrdrile prevdzute laart.2 al prezentului contract-model
10. Perioada de garanfie qi remedieri

10.1.
de 10 ani.

este

10.2. perioada de garanlie curge de la data recep{iei finale gi pin[ la expirarea termenulut
prevdzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligalia ca in perioada de garanlie sa inldture toate
defecliunile ce lin de nerespectarea clauzeior contractului, pe cheltr,riali proprie, in urma unei
notific[ri transmise de cdtre Beneficiar.
10.4. Daca def'ecliunile nu se datoreazd negliienlei sau lipsurilor Antreprenoruiui general,
fi
lucr6rile fiind executate de c6tre acesta, confbrm prevederilor contractului. costul remedierilor va
evaluat ti n]1tit ca lucrdri suplimentare.
11. RisPunderea

Pir(ilor

11.1. P6rlile de contract rdspund, fiecare, pentru greqelile proprii, precum qi pentru cele ale

reprezentanfilor lor legali qi ale persoanelor fi,zice qi juridice pe care le utilizeazd pentru indeplinirea
obligafiilor ce le revin.
II.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de construclii se produce o daund unui tert,
pdrfile contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pdrfi a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va line seama de gradul de vinovSlie a hecdrui
partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel. Daca prejudiciul
cauzat terlei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicatd,
atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daca Antreprenorul general l-a ingtiinlat 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 re{elelor de utilitAli, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingrddiri sau limitdri
din proprie vind.
11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucr[rii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pdrlilor de
construcfie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum gi cu privire la lucrdrile executate
de alli agenli economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiecliile, in scris, Beneficiarului, imediat gi
pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rdmine rdspunzdtor pentru informaliile,
dispoziliile qi livrdrile sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate Ei dotarile pe care le are la
dispozilie impotriva degraddrii qi furturilor pind la predarea lucr[rilor cdtre Beneficiar. El trebuie sd
ia mdsuri de proteclie contra degraddrii lucrdrii datoritd acliunilor atmosferice Ei a apei Ei sd
indeparteze zdpada gi gheala.
11.6. Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotdriri ale autoritdfilor 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. Dac6, motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pdrlile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenlii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite qi care pot fi dovedite.
1 i.8. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract, se va re{ine garanlra
de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile
punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportl o penalitate in valoare de 5oh din suma totald a
contractului.
I L9. Pentru executarea cu intirziere a lucrf,rilor, Antreprenorul poartd rdspundere materiall in
valoare de 0,Io/o din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi deintirziere, dar nu mai mult de 3 % din suma
totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depdgegte 60 zile, se considerd ca fiind refuz
de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract Ei AntreprenoruI i se va re{ine garanlia de buna
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituit5 in conformitate cu prevederile punctului
7.9.

'-

11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensalii
pldtibile conform prevederilor legale, in privinla sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceplia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenlilor sau a angajaJilor acestora.
12. Solu{ionarea

litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea Ei proprietdlile materialelor de construclie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construc{ie folosite, fiecare parte
poate, dup6 o inqtiinlare prealabild a celeilaltei plr{i, sd ceard efectuarea unor
tdri de cdtre o
12.1.

institulie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de
doveditd.

lpd a fost

13. Itezilierea contractului
poate
cere rezilierea contfactului, dacd:
13. I . Antreprenorul general

qi prin aceasta pune pe
a) Beneficiarul nu-Ei indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa
Antrepienorul general in situalia de a nu putea executa lucrarea;
t; neneficiarul nu onorcazdo plat6 scadentd mai mult de 3 luni; neprevdzute qi datoriti unor
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive
contractuale'
conjuncturi economice ii este imposiLil sd continue indeplinirea obligaliunilor
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacf,:
in vederea fuzionlrii sau are o
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intr6 in lichidare
ipotecd pe caPital:

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
sau nu reia luOr[rile
c) Antreprenorul general nu incepe lucr[rile fbri sd aibd un motiv.lustificat
lucrdrilor;
de reincepere a
suspendate, in termen rJzonabil de la primirea dispoziliei scrise
de"pe $antier sau nu a
necorespunzdtoare
d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele
re{bcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
la punctele l3'1. qi 13'2'
13.3. cererea de reziliere a contractului pentru motivele menlionate
pufin I 5 zlle lucrf,toare anterior
din prezentul articol se va comunica in scris pailii contractante ou cel
d[1ii solicitate de reziliere.
comisia de receplie care va
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca
efectua receplia cantitativd qi calitativi a lucr[rilor executate.
lucrdrilor efectiv
13.5. In cazul rezilierii contractului, Benehciarul va intocmi situalia
vor
stabili sumele
dupd aare se
executate, inventarul materialelor, utilajelor qi lucrarilor provizorii,
precum qi daunele pe care
care urmeazd sdle plateasca in conformitate cu prevederile contractnlui,
contractul'
trebuie s6le suport" Arrt .pr.norul general din vina caruia s-a reziliat
dupd expirarea perioadei de
numai
va
efectua
plata
se
garanliei de bun[ executare
13.6,
literele c) si d) punctul 13'2'
garanlie (dup6 efectuarea recepliei finale), iar in cazurile prevdzute la
-in prezentul articol dupd rezilierea contractului'
Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu
13.7

. Dup[

rezilierea contractului,

respectarea prevederilor legale'
14. Dispozi{ii finale
14.1. Urmltoarele documente (anexe la piezentul contract) vor
fiind parte integrantd a prezentului contract:
a. prezentul fbrmular de contract completat Ei semnat;
b. tferta, formularul de of-ertd qi anexa la fbrmularul de of-ert6;

f-t

citite Ei vor fi interpretate

aa

de resurse
c. listele cu cantitali de lucrari gi utilaje, devizele-ofertl qi listele cu consumurile

anexate.

14.2. Documentele contractului vor
limb6 de circula{ie internafionald.

-

14.3,
acestea vor

fi intocmite in limba

de stat, ratin caz de necesitate, in

altl

In cazurile in care apar ambiguitdli sau discrepanle in clauzele prezentului contract,
fi clarificate de Beneficiar, carJ va emite instrucliuni in acest sens pentru Antreprenorul

general.

parfi.
14.4.Indocumentele contractului nu se pot face modificiri ftrd acordul ambelor
vigoare dupi
intrd
in
14.5. prezentul Contract se considerd- incheiat la data semndrii 9i
Trczoreria de Stat sau de
inregistrarea lui de c6tre Agenlia Achizilii Publice Ei, dupa caz, de cdtre
pind la il decembrie
citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanlelor. fiind valabil

2020.

.

asldzr,
este semnat ^^+_
14.6. prezentul Contract reprezinti acordul de voinfi al ambelor p[r!i Ei
'031" iulie 2018.
prezentul Contract in
14.7. pentru conflrmarea celor men{ionate mai sus, P[rlile au semnat
conformitate cu legislalia Republicii Moldova, la data qi anul indicate mai sus'

15. Rechizitele

juridice, pogtale qi de plnfi ale pir(ilor
..ANTREPRENOR'':

..BENEFICIAR'':
I.P. Centrul de Excelentl in Horticulturi
si Tehnoloeii Asricole din Taul
Adresa: s. Jaul, r-nul Donduqeni
Tel./Fax : 0-25 | -61 -3 -45,0-25 I -6 1 -3 -45
Denumirea Bdncii :MF-Trezoreria de Stat

Adresa B[ncii:
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: 319210815459AD
Cod hscal: 1 00760400 1 559
Cod IBAN: MD3 5TRPBAW3 19210815459AD

S.R.L. Clemantin
Adresa: mun. Bdlfi, str.Victoriei 90A
Tel./Fax : 0 -23 1-3 -3 I -3 0; 9 -29 -12; 069 I 43 622
Denumirea Bancii:BC Moldova-Agroindbank SA
Adresa Bdncii: Fi1. BAlti str. Puqkin 56a
Co d B ancar: AGRNMD2XT 5 0
Cont de decontare: 225I2Ii01670
Cod fiscal: 1 00360201 57961 120107 4
Cod IBAN: MD34AG000000225 l2l 10167 0

16. Semniturile
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Acord adifional nr. I
antreprizdtu.lT din 3I.07.2018

la contractul de
01 martie 2019

s.

Jaul, r-nul Dondugeni

in temeiul deciziei grupului de lucru pentru achiziliipublice a Centrului de Excelenti in
Horticulturd qi Tehnologii Agricole din Jaul din 01 martie 2019, consemnatd in proces-verbal
nr.2

Ministerul Agriculturii, Dezvoltirii Regionale qi Mediului, cu sediul in mun. Chiqindu, str.
Constantin Tinase, 9, IDNO 1008601000570, reprezentat prin Nicolae Ciubuc, ministru, care
activeazdinbazaRegulamentului Ministerului, aprobat prin Hotdr6rea de Guvem nr. 695 din 30
august 2017 denumit in continuare Investitor, pe de o parte
qi

Institu{ia Publici ,,Centrul de Excelenfi in Horticulturi qi Tehnologii Agricole din faul'',
cu sediul in s. faul, r-nul Dondugeni, IDNO 1007604001559, reprezentatd, prin Serdeqniuc
Aurel, director, care activeazd,in baza statutului, denumitd in continuare Beneficiar, pe de altd
parte
qi

SRL ,,Clemantin", cu sediul in mun. B6lti, str. Victoriei, 90, IDNO

1003602015796,

reprezentatd de Vasilos Nicolae, director, care activeazd,itt baza statutului, denumit in continuare
Antreprenor, pe de altdparte,

AU CONVENIT:
Articolul 1. SA modifice contractul de antreprizd nr. 17 din 31.07.2018, cu modificdril.,
ulterioare, dupd cum urmeazd:
l. Preambului contractului se completeazd cu urmdtoarele:
,rMinisterul Agriculturii, Dezvoltirii Regionale qi Mediului, cu sediul in mun. Chiqindu, str.
Constantin Tdnase, 9, IDNO 1008601000570, reprezentat prin Nicolae Ciubuc, ministru, care
activeazdinbaza Regulamentului Ministerului, aprobat prin Hotdrdrea de Guvern ff. 695 din 30
august 2017, denumit in continuare Investitor, pe de o parte"
2. Punctul 2 va avea urmdtorul cuprins:
,,2. Antreprenorul se obligd sd execute Lucririle de reconstrucfie qi modernizare a Centrului de
Excelenl6 in Horticulturd qi Tehnologii Agricole din Jaul, s. Jaul, r-nul Donduqeni, Beneficiarul
se obligd sd receptioneze,in condiliile stabilite de prezentul contract Ei actele normative, lucrdrile
efectuate, iar Investitorul se obligd sd achite lucrSrile efectuate."
3. Punctele 3.3. qi 3.4. va avea urmdtorul cuprins:
,,3.3. Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului coordonate cu Investitorul, Antreprenorul
general va sista executarea licrdrilor sau a unor pd4i ale acestora pe o durati Ei in modul in care
Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja gi
conserva lucrdrile in mod corespunzdtor, aqa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite
de Investitor."

,,3.4' La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul qi Investitorul cd
sunt indeplinite condifiile de recepfie, solicit6nd convocarea comisiei. inbazaacestei notificdri,
Beneficiarul qi Investitorul va convoca comisia de receplie.,,
3. contractul se comp leteazd,cu punctul 4.2r . cuurm6torul cuprins:
,,4.2r. in anul 2}lg,plata lucrdrilor se vor efectua de cdtre Investitor, dupd cum urmeazd:
a) Phlile se vor efectua in baza facturilor fiscale emise de cdtre Antreprenor gi a proceselorverbale de receplie a lucrdrilor executate, cu refinerea a 5%o din suma facturatd
cu titlu de
garanlie pentru bund execulie"
Punctele 4.3. gi 4.5. vor avea urmdtorul cuprins:

'i.3. pluru
facturii finale se va face de

cdtre Investitor imediat dup6 verificarea gi acceptarea
situaliei de platd definite de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se preiungegte din diferite
motive,
dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilo, .*.'nu sunt
in litigiu va fir
pl6tit6 imediat".
,,4.5. Recepfia final5 va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Investitor Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va condilionatd de
semnarea procesului-verbal de receplie finald.,'

fi

4. in punctul7 .17 . textul ,,Dacd prin executarea dispoziliilor Beneficiarului se
creazd dificultali
in executare, care genercazd,cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de c6tre Beneficiar.,,
se exclude.

Articolul 2.Prezentul acord adilional se considerd incheiat la datasemndrii lui
dupd inregistrarea de cdtre Agenlia Achizilii publice

intrl in vigoare

qi

Investitor:

Beneficiar:

MADRM

CEHTA din Jaul
SRL ,,Clemantino'
s.Jaul, r-nul Donduqeni
mun. Bdlfi, str. Victoriei,g0
MF-Tezoreria Regionali Nord BC Moldova-Agroindbanc SA
TREZMD2X
AGRNMD2XT50
IBAN:MD37TRPCBQ5184
IBAN:MD34AG00000022

Mun. Chigindu, str. C. Tdnase,g
Banca: MF-Trezoreria Resionald
TREZMD2X
p.3192
IBAN: MD8

I544IAD
clf I
In

Antreprenor:

30A013684.4'

clf 10036M015796
17:9:..:;

N.

fB f4p;:-*,'t

Vasilos N.

ACHIZITII

PUIзLICE

Acord adilional ш.2
la contractul de апtrерrizб,ш.17 din
з1.07.2018

27 iапuаriе 2020

s.

in

Jaul, r-nul Donduseni

temeiul dgclzЪi grupului de lucru pentru
achizilii publice а CentTului de Ехсеlеп!й
Horticulturё qi Tehnologii Agricole din
in
din
24 ianuarie 2020, consemnatй in proces-verbal
Jaul
пr.3

Ministerul Agriculturii, Dezvoltйrii
лRеgiопаIе ;i Mediului, cu sediul in muп. ChiEin.iu, slr.
Constantin Tаnase, 9, IDNO 100860100оЪzо,
..р..r*йiрriп Perju Ion, ministru, саrе асtiчеаzб
iпЬаzа Regulamentuiui Ministerului, арrоЬаt
рrЙ Hotararea de Guчеrп

2017 , denumit
9i

пr.695 din З0 august

in continuar е lпvesriror.
ре de о раrtе

Institu{ia РuЬliсй ,,Centrul de Ехсеlеп{й
in tlorticulturй ýi Tehnologii Дgriсоlе
din TauI'',
cu sediul in s, |aul, r-nul Dondu;eni,
IDNO 1007604001559, rерrе zепtаtб,рriп
SerdeEnitrc
dirесtог, саrе active azбinЪaz'.astatutului,
denumitй in continua ,ai'Б{r"Лr,аr, pede
аltй

i#:',
;i

SRL

"Clemantin". сu sediul in mun. Bйlti,

str,

Victoriei,90, IDNO

l00зб0201 5796.
rсрrеzепtаtй de Vasilos Nicolae, director,
саrе active аzбiпЬаzа statutului, a.nuiriii]r.ont;nuur.
Апlrерrепоr, ре de alti
раrtе,

AU C]ONVENIT:
Articolul 1, SЙ modifice contractul de antreprizбnr.l7
din зl.о7.2018,
Асогdul adilional пr. l din 0l rnartie 2019,
duрй .u- u.-.u.a,
1,

La punctul 4.2l- duрй cifra ,,20lg" se complet
еаzб cutextul

Articolul 2, Рrеzепhrl асоrd adilional se considerй
incheiat
Achizilii Public

duрй inregiStrarea de сйtrе Agenlia

Investitor:

1а

cu rnodificёrile duse
рriп

,, 9i 2020,,

data sеmпйrii lui Ei iпtrй in vigoare

Beneficiar:

Апtrерrепоr:

MADRM

CEIJTA din |aul
SRL ,,Clemantin''
Мuп. Chiqiniu, str. С. Тйпаsе.9
s.laul, r-пul Donduseni
mun. Bёlti, str. Victoriei,90
IJanca: М F-Тгеzоrеriа Regiona lД
МF-Теzоrеriа RegionalД Nord ВС Moldova-Agroindbanc
I,REZMD2X
SA

7тRрвААз

RiGIo,;rx

192

0615441AD

ftý/

TREZMD2X
AGRNMD2K750
IBAN:MD37TRPCBQ5184
4AG00000022
зOдоtзовдД(С}Дg
t{.
5l2ll0l670

)1559 /ýY
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INVESTITOR: Ministerul Agriculturii, Dezvolйrii Regionale qi Mediului
BENEFICIARUL: I.P. Centrul de Ехсеlепtё in Ноriсчltчrё qi Tehnologii Agricole din

s.

Jaul

Апеха пт. 1
la Regulamentul de rесерliе
а constructiilor gi instalщiilor

aferente

РRОСЕS-ЧЕRВЛL
DE RЕСЕРТШ LA ТЕRМINЛRЕЛ LUCMRILOR
Nr,

107 din 26.1 I.2020

privind lчсrаrеа "Lчсrёri de reconstrucfie Ei modernizare а Centrului de Excelenfё in HorticulturЁ
Tehnologii
Agricole din Jaul, s. Jaul r. Donduqeni (BLOC А, А1, А2)" executaй la obiectul Сепtrul
Ei
de Ехсеlепtё in Ноrtiсulturё qi Tehnologti Agricole din s. laul, r. DonduEeni in cadrul contractului пr.
17 din 13 august 2018 incheiat intre SRL "СLЕМАNТINГ', I.P. Centrul de Ехсеlеп!ё in Ноriсчlturй qi
Tehnologii Agricole din s. !aul, ;i conform Acordului adilional nr. 1 din 01.03.2019, Ministerul
Аgriсultчгii, DezvoltЁrii Regionale qi Mediului pentru lucrёrile de "Rесопstrчс{iе qi mоdеrпizаrе а
Centrului de Ехсеlепfё in Horticulturй Ei Tehnologii Agricole (BLOC А, А1, А2) din Jaul, s, Jaul r.
Dondu;eni"

]. Lucrdrile auJbst executate iп baza autoriza|iei пr. ]2, eliberatd de Primdria s. faul la 22.08.20]8,
сu valabilitate de 36 luпi, complectatd сопfоrm dispoziliei пr, I09 diп 26,1I.2020 de cdtre Primdria s.

faul,
2. Comisia de recep|ie si-a des/dsurat activitatea tп iпtеrvаlul 2б поiеmЬriе 2020, fiiпdformatd diп:

Mitrica Andronii

Рrimаr s. Taul;
Jшсапч Iacob - Reprezentantul investitorului, ýef direc}ie management instifutional (MADRM);
Serdeqniuc Ачrеl - Reprezentantul beneficiarului, director (СЕНТА);
Bariqpoli Marina - Speoialist atestat - RTLS -2020 Nr. 01971
Zаmft Victor - Specialist atestat- Dý - 2019 Nr. 0526
Cojocari Boris - Specialist atestat - Dý - 2015 Nr, 325l
3. Au mai participat Ia recep|ie:
Vasilos Igor - Director Tehnic SRL "CLEMANTIN"
Sandu ýtefan - Diriginte de ýапtiеr
Bunescu Vasile * Responsabil Tehnic
- Preqedintele oomisiei,

4. Coпstatdrile comisiei de recep|ie:

1) din documenйtia sсrisё qi desenaй, Gаrе trebuia prezentaй, au lipsit sau sчпt incomplete
piesele cuprinse in lista-anexЁ пr. l;
2) luсrёrilе cuprinse in lista-anexй ш. 2 пч au fost executate;
3) in lчсrёrilе, cuprinso in lisИ-апехё пr.3, пu s-au respecйt prevederile proiectului.
5. (|omisia de recep|ie, iп urmа coпstatdrilor ldcute, рrорuпе:
SЁ fie receptionate lчсйrilе.

6. Comisia de receplie motiveazd propuпereaJdcutd

рriп:

Lчсrйrilе ач fost executate iп сопfоrmiИtе сч proiectul de execufie

qi normativele in

vigoare

7. Comisia de recep|ie rесоmапdd urmdtoarele:

I

ýа fie receptionate luсrйrilе de "Reconstruc}ie qi Мосiеrпizже а Centrului de ЁхсеlепР in
Ноrtiсчltчrб qi Tehnologii Афсоlе (BLOC А, А1, Ю) din laul, r. Donduqeni"
Descrierea obiectului rесоmапdаt spre recep|ie:
Obiectul сч пчmёrчl cadastral 34493055010l, adresa роqtаlё s, Jaul, r, Donduqeni, destinatia
Ьlос de iпчi{ёmiпt, suprafala la sol |754,5 m2, suprafala totalй 7018 m2, пumйrчl de еИjе 4, сопfогm
certificafului despre rezultatele inspecйrii bunului imobil, anexat la prezenful proces-verbal.
71.

8. Рrеzепtul proces-verbal, сопуiпdпd

2 file si 3 апехе пumеrоtаtе, сu uп total de б file,

astdzi 26 поiеmЬriе 2020 tп б exemplare.
9. СопсIuziа

а

fost iпсhеiаt

Direclia Supraveghere Теhпiсd Nord:

Comisia de recep|ie:
Pregedinte: Mitrica AndTonii
Membri: Jurcanu lacob
Serdeqniuc Aurel
Barlqpoli Маriпа
zжпfrr victor
Cojocari Boris

/ý
ýi'

l0. Lucrarea "Lucrdri de recoпstruc|ie si moderпizare а Сепtrului

de Ехсеlеп|d tп

Теhпоlоgii Дgricole (BLOC А, А], А2), s. faul r. Dопdusепi" este:

TRANSMISA:

PRIMITA:
INVESTITORULIBENEFICIARUL

:

ia\Nýiý

ffiffi

2

Апехапr. I
Ia

procesul-verbal dэ recep|ie la tеrmiпаrеа

lucrйrilornr. ]07 diп 26.]].2020

LisИ pieselor din

documenta}ia scris5 9i desenaй а obiectului, care sunt lipsa, sau incomplete:

С&,Ь"{.,

чщ

аuL,t

Director Tehnic SRL "CLEMANTIN": Vasi
Responsabil tehnic: Bunescu Vasile

дпеlа пr. 2
laprocesuЪverbal de recep|ie la termirшrea
lucrйrilor пr, 107 diп 26.I 1.2020

Lista luсrilrilоr cuprinse in dосчmепИliа tehnicё, се nu аu Гost ехесuИtе:

0Дrl&с

v.ll

S,лН

Dirесtоr Tehnic SRL "CLEMANTIN": Vasilos I
Responsabil tehnic: Bunescu Vasile

Апехапr.3
la procesul-verbal de recep|ie la tеrпiпаrеа

Iucrdrilor пr. l07 diп 26.] ].202а

Lista lucrёrilor сuрriпsе in dосumепй}iа tehnicё la оаrе пч s-au respectat prevederile proiectului:

р6,;ып,

vl/4

&","l

/
-,-

Director Tehnic SRL "CLEMANTIN": Vasilos I
Responsabil tehnic: Bunescu Vasile

Ministerul Agriculturii gi Industriei
Alimentare
al Republicii МоНоча

_

[ш

сENTRULDEExcEtENTA

ноптlсutтuпД у TEHNotoGll
AGR|cotE DtN TAUL

MD--s14l, г-пчl Dondugeni,
s, Jaul
tel

(25l) бl-з45,

tel/fax

б

|

Ministry of Аgriсчltчrе and
F.ood Iпdustrт
of the Republic of Moldova
сENTRE оF ExcEttENcE

lN HoRTlcUtTURE AND AGR|сULTURAI

TEcHNotoGlEs оF TAUL

вi-зцц'

MD-5 l4I, distгict Dondugeni,
Jaul villaee

-3-84,6 l -з_45

wwrv. cehta. tаu]riР gmаi

l.

contact phone; (25I б1-3-4З,
)

рhопе/fаt

conr

б l -З -S 4.6 l

4.5
lTrтw. cohta. tauli0 gmai l.
соm
-

ЫЗ'Й

3

ль

SCRISOARE DE RECOMANDARE
Рriп рrеzепtа, IP Centrul de
ЕхсеIеп!ё in Ноrtiсчltчrё
9i Tehnotogii Agricole din s.
!aul, in
caliиte de Вепеfiсiац сопfirmй
faptul сй SRL,,сLЕмАNтfNr,,
сч sediul in mчп. Bёlri, str, Victoriei
90А, cod fiscal l00зб0201 5796,in
calitate de Апtrерrепоr Gепеrаl
ехесчtй ''Luсrёri de reconstrucfie
gi mОdеrПizаrе а Centrului
de Excelenfi in Ноrtiсчltчrё
qi Tehnologii Аgгiсоlе,,
din s. Jaul,
r. Donduqeni, in саdrчl
contractului пr. 17 din 1З.08.2017.
iп cadrul executйrii acestui proiect,
SRL "CLEMANTIN" s-a dovedit
а fi uп раrtепеr de
iпсrеdеrе 9i responsabil, angajatii
companiei аu фt dovadё de profesionalism
Ei Iuсru productiv iп
echipi.

Оrч"f#оmапdёm

Director

Compania de Construcfii SRL

"CLEMANTIN'рпtrч

а fi contractaЁ de alfi

А. Serdeqniuc

FORMULARUL F 3.9
EXPERIENŢA SIMILARĂ
1. Denumirea si obiectul contractului:„Renovarea centrului de sănătate Drochia „Anatolie Manziuc”
prin eficientizarea energetică ”
2. Numărul şi data contractului : nr.100 din 21.07.2017
3. Denumirea /numele beneficiarului: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
4. Adresa beneficiarului: mun. Bălţi, piaţa Vasile Alecsandri 8
5. Ţara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor General
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
-antreprenor asociat
-subantreprenor
7. Valoarea contractului
exprimata în moneda
în care s-a
încheiat contractul
a) iniţială
/9666263,35 lei /
(la data semnării contractului)

b)finală

(la data finalizarii contarctului)

/ 9666263,35 lei /

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluţionare: nu
9. Perioada de execuţie a lucrării (luni)
a) contractată 12 (douăspezece) luni
b)efectiv realizată 12 (douăsprezece) luni
c)motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susţinut pe baza
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: 10. Numarul şi data procesului- verbal de receptie la terminarea lucrărilor : nr. 58 din 06.12.2018
11. Principalele remedieri si completari inscrise în procesul- verbal de receptie: 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu
referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi
categorii de lucrări prevăzute în contracte: -

Semnat : ________________
Nume : Vasilos Nicolae
Funcţia în cadrul firmei : Administrator Denumirea
firmei şi sigiliu : SRL „CLEMANTIN”
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FORMULARUL F5.I

ACHIZITII

PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 100
privind achizilia prin Licitafie Publicd
.._0,r,

,,

4

,,lnl^[Q.

1.

zorz

mun. Bdlli

Pirfile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitafie Publicd nr. 1710167l din 22 iunie

2017,intre
Agenfia de Dezvoltare Regionali Nord, cu sediul in mun. BAlf, piata Vasile Alecsandri 8, telefon
231 61980, fax 231 61980, e-mail: office@adrnord.md, inregistrat la Camera Inregistr[rii de Stat, cu nr.
1009601000267,reprezentat prin director interimar dl Constantin BANDIU, in calitate de Co-Investitor,
S.R.L. "Clemantin", cu sediul in mun. Bilfi, str. Victoriei 90, cod fiscal 10036 02015796, autorizatdpentru
activitatea in construcJia de cl[diri, instalafii gi refele tehnico-edilitare, reconstrucfii, reprezentatb prin
Nicolae VASILOS, administrator, in calitate de Antreprenor, qi

Consiliul raional Drochia, reprezentati legal de dl Vasile GRADINARU, Pregedintele Raionului
Drochia, numit in continuare - Beneficiar, (proprietarul bunurilor obfinute in rezultatul finalizdrii
lucrdrilor).

2.

Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucrdri de renovare a ccentrului de sdndtate Drochia,,Anatolie
Manziuc" prin eficientizare energeticd Cod CPV: 45262690-4, in cadrul proiectului ,rRenovarea

ccentrului de sinitate Drochia ,rAnatolie Manziuc" prin eficientizare energetici" in
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum qi a normativelor,
standardelor qi prescriptiilor tehnice in vigoare.

3.
3.1.

Perioada de executare

Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 12 (doudsprezece) luni de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de cdtre

2

Beneficiar/Co-investitor

3.2.

-

ordonatorul de credite.

Perioada de mobilizare a antreprenorului (durata de la data primirii diqpoziliei de incepere a
lucrdrilor pini la data inceperii execufiei):2 zile calendaristice.
Perioada de executare ioate .fi pielungitd dacd constringerea activitdlii se datoreazd
urmitoarelot cavze:
a) generatedeBeneficiar/Co-Investitor;
b) datoritd unor greve orgarizate de federalia sindicatelor de ramurd la nivel nafional gi
recunoscute ca legale prin justilie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desftqurate la un operator economic care este un
fumizor al Antreprenorului general;
c) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d) influenlei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor gi
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitdtilornaturale recunoscute de autoritatealegalil
Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului/Co- Investitorului, Antreprenorul general va sista
executarea lucrdrilor sau a unor pdrti ale acestora pe o duratd qi in modul in care Beneficiarul
considerd necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja $i conserva
lucrdrile in mod corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare
generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de
Beneficiar.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul qi Co- Investitorul'c6
sint indeplinite condiliile de receplie, solicitind convocarea comisiei de recepfie la terminarea
licrdrolor. inbaza acestei notificdri, Co- Investitorul cu suportul Beneficiarului va convoca
comisia de recepfie.
inbaza documentelor de confirmare a executdrii qi a constatdrilor efectuate pe teren, CoInvestitorul/Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru anunJarea comisiei de
receptie. tn cazul in care se constatd cd sint lipsuri gi deficiente acestea vor fi aduse la
cunogtinJa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor qi deficienlelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Co- Investitorul va convoca comisia de recepJie. Comisia de receplie
la terminarea lucrarilor va constata realizarca lucrdrilor in conformitate cu documentalia de
executare, cu reglementdrile in vigoare qi cu prevederile din contract. ln funclie de
constatdrile fbcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Receplia poate fi ftcutd gi
pentru pa4i de constructie distincte fizic qi func{ional.
:

3.3.

3.4.

3.5.

4.Valoarealucririlorgimoda|itifiledeplati
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

Valoarea lucrdrilor de construcliei-montaj ce rcprezintii obiectul prezentului contract este de 9
666 263,35lei (nou6 milioane qase sute qaizeci qi qase mii dou6 sute gaizeci qi trei lei, 35
bani) inclusiv TVA.
Achitdrile vor fi efectuatein de cdtre Co-Investitor, termen de pind la 60 zile de la semnarea
proceselor verbale parliale de execulie a lucrdrilor, in limitele alocdrilor din FondulNalional
pentru Dezvoltare Regionald (FNDR). in cazul insuficienlei surselor alocate, Beneficiarul va
asigura alocarea sumelor zuplimentare, suficiente pentru achitarea lucrdrilor executate, cdtre
Co-Investitor.
Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea qi acceptarea situatiei de platd
definitive de cdtre Beneficiar/Co- Investitor. Dacd verificarea se prelungeqte din diferite
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in
litigiu va fi p16tit6 imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receplie, care confirmi cd lucrdrile au fost executate conform
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4.5.
4.6.

contractului, normativelor tehnice in vigoare qi va expira perioada de garanlie
Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Co- Investitor Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condilionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finald.
Co-Investitorul, va pl6ti un avans unic in mdrime de I0%o din mijloacele alocaliilor anuale
aprobate prin Decizia Consiliului Nafional pentru Dezvoltare RegionalS valabild la momentul
efectu6rii pl61ii, in termen de pind Ia 30 zile din momentul incheierii prezentului contract Ei
plasdrii anunlului de atribuire de cdtre AAP (cu confirmarea ulterioard de cdtre antreprenor a
sumelor plitite prin volume de lucrdri executate efectiv pe parcursul anului de gestiune). l

5.Antreprenorulgeneralgisubantreprenoriidespecialitate
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Antreprenorul general este obligat sE execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de rcalizare a lucrdrilor gi graficul de executare qi de
o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.
in cazul in care p64ile din lucrarea ce se contracteazd se exebutd in subantreprizE,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte Benehciarului/Co- Investitorului, lista
subantreprenorilor de specialitate gi lucrdrile pe care ace$tia le vor executa.
Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului/Co- Investitorului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de
specialitate.
Angajarea for[ei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca frcind obieQtul unei
subcontractdri.

6.

Drepturile gi obligafiunile Antreprenorului general ale Beneficiarului
Co-Investitorului

gi

6.1.

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre Co.
Investitor la dispozilia Antreprenorului general, in termenele stabilite in contract, prin grafieui
general de realizare a lucrdrilor publice.
6.2. Arrt .pr.rrorul general are obligalia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documenta{ia de
executare gi prevederile actelor normative in vigoare in construcfii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate gi de a veghea asupra menlinerii ordinii
la locul unde se desfbqoard activitatea.
6.3. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) qi,alte
documente, pe care Beneficiarul//Co-Investitor sau Antreprenorul general trebuie sd le
intocmeascd gi sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de
cdtre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupd caz, Ia 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.
\.4. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd qi completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contragt qi toate operaliunile pentru
terminarea gi intretinerea corespunzdtoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Co-Investitorului, spre aprobare, graficul de eqalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.
6.5. DacE Beneficiarul//Co-Investitorul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd
contind instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Beneficiarul,qi Co-Incestitorul prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd
provoace in/firziefi sau intreruperi in desfbgurarea lucrdrilor. Notificarea va conJine detaliile
sau dispozitiile ce se cer gi va specifrca data la care acestea au fost necesare, precum gi
intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
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Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucr5rilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de cbtre Antreprenorul general , frrd platd. in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executare.
6.7. Antreprenorul general va executa gi va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd,
materialele, utilajele de constructii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucririlor. Acesta iqi asumd intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate pe
qantier gi pentru procedeele de executare utilizate.
6.8. Forma de garanlie bancard agreatd de Co-Investitor este re{ineri succesive din: facturile
parfiale in cuantum de 5Yo din valoarea contractului atribuit.
6.9. Anireprenorul general, prin adjudecareaofertei in favoarea sa, se angaj eazd sdoblina garanlia
din partea unei bdnci, pentru o sumd carc reprezintd garanlia de bund executare a contractului,
in cuantum de 5%o din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garanJie
bancard agreatd de Beneficiar este retinerea succesivd din facturile parfiale pentru situaJiile de
lucrdri, in cuantum de 5Yo din valoarea lucrarilor executate si propuse spre achitare a acestora
pind la atingerea unui procent de 5Vo din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate
pind la completarea garan[iei de bun[ execulie. Sumele astfel reJinute'vor fi comunicate la o
bancd, aleasd de ambele p64i - Antreprenor general gi Beneficiar - qi se vor depune pe un
cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucrdtoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie s[ dispund ca banca sd inqtiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum qi de destinajia lui.
6.10. Garanlia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificdrii CoInvestitor/Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea
procesului-verbal de receptie finalS. Dacd nu sunt obiecfii asupra lucrdrilor executate in faza
recepliei la terminarea lor qi Antreprenorul generalva oferi garanlii suplimentare referitor la
calitate, Co-Investitorul poate restitui gnan[iade bund execufie pin6 la recepfia finald.
6.11. Co-Investitor trebuie sd restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea dat6 pretenfii
asupra ei. Atita timp insi cit pretenJiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzdtoare din valoarea garanfiei, in limitele prejudiciului cauzat.
6.12. Antreprenorul general gararfieazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdflle
stipulate in contract, corespunde reglementlrilor tehnice in vigoare qi nu este afe,ctatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
6.13.La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
6.14. Beneficiarul//Co-Investitorul are dreptul de a supraveghea desfbqurarea lucrdrilor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaJi. Acestora li se va
asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se desftqoard activitdli
legate de rcalizarca obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pun6 la'dispozilie
desenele gi documentalia de executare pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle,
conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatriile
secrete, precum gi documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenliale.
6.15. BeneficiarulllCo-Investitorul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se
adreseazd in principiu numai Antreprenorului general gi dirigintelui de qantier, cu excep{ia
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Beneficiar//Co-Investitorului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de qantier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrdrilor qi va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.
6.16. Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile BeneficiarllCo-Investitorului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa
dispozitiile primite, in afaru cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispoziliilor Beneficiar//Co-Investitorului se ueeazd dificultali in executare, care

6.6.
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genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor

fi

suportate de cdtre BeneficiarllCo-Investitor.

6.17. Trasarea axelor principale, bomelor de referinJd, cdilor de circula{ie gi limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
6.18. Pentru verificarea trasSrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sE protejeze qi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.
6.19. Ridicdrile de teren, trasdrile qi cotele de nivel, precum qi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de citre Beneficiar/Co-Investitor pentru executarea contractului sint
hotdritoare. Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite gi sd
ingtiinleze Beneficiar/Co-Investitorul cu privire la erorile gi inexactitdtile constatate sau
presupuse.

6.20. Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazd raporturile
cu subantreprenorii de specialitate qi este rdspunzdtor fa[d de Beneficiar/Co-Investitor pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor qi obligaliunilor legale gi
profesionale.
6.21. Beneficiarul are obligafia s6-gi procure toate autoriza\iiIe qi avizele prevdzute de actele
normative, precum gi regulamentele (documentele) care s6-i permitd executarea lucrdrilor in
cauzd.

6.22. Peparcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiar/Co-Investitorul are dreptul sd dispund in scris:
a) indepdrtarea de pe qantier a oric6ror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;
b) inlocuireamaterialelor necorespunzdtoarecalitativ cu altele corespunzdtoare;
c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pirfi de lucrare necorespunzdtoare din
punct de vedere calitativ.
^
6.23. in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor Beneficiarului/Co-Investitorului
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/Co-Investitor in legdturd cu faptul neexecutdrii.
6.24. 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 qi sd comunice BeneficiarllCo-Investitorului, organelor de polilie sau
organelor competente acest fapt.
6.25. Intimpul desfbqurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind. 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 qantier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale,
degeurile qi lucrdrile provizorii.
6.26. krtreprenorul general trebuie sd oblind, pe propria cheltuiald, toate avizele qi aprobdrile qi s6
plSteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum qi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui

prenoruluigenera1toateacestesumeinurmaconfirm5riidec6treacesta.

7.
7.1

Forfa de munci

Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajdrii
intregii fo4e de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislaliei in vigoare.
l

8.MateriaIeIeqiexecutarealucririlorpropriu-zise
8.1.

Materialele vor fi de calitatea prevdnfid, in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiar/Co-Investitorul ce le va solicita.
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8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

Antreprenorul general va asigura, la cerere, fo4a de munc6, instrumentele, utilajul qi
materialeleneceSarepentruexaminarea,mdsurarea9itestarealucrdrilor.
Costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevSzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevbzute gi comandate de Beneficiar/Co-Investitor pentru verificarea unor lucrdri
sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacl se dovedegte cd
materialele nu sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Benefi ciarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiar/Co-Investitorul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de aceqtia au acces
tot timpul la lucrdri pe gantier qi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor

fi

acoperite

fird

aprobarea responsabilului tehnic atestat

gi, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sI
examineze qi si urmdreasci orice lucrare care vrmeazd sd fie ascunsS. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile clddirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul
vor participa la examinarea gi mdsurarea lucrlrilor de mai sus.
8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozitia Beneficiar/CoInvestitorului gi va reface aceastd parte sau pA4i de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd
cd lucrdrile au fost de calitate corespunzdtoare qi rcalizate conform documentaJiei de
executare, dezvelfuea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.
8.7. Beneficiarul trebuie sd pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care'nu s-a
convenit altfel, frrd plat6:
a) suprafelele de teren necesare pentru depozite gi locuri de muncd pe qantier; '
b) cdile de acces rutier gi racordurile de cale ferutd;
c) racordurile pentru utilitAti (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului gantierului.
8.8. Costurile pentru consumul de utilitdf, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suportd de cdtre Antreprenorul general.ln cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proporfional de cdtre aceqtia.
8.9. Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevbzute in contract sau fhrd
dispozilia Beneficiarului qi a Co-Investitorului, precum gi cele care nu respectd prevederile
contractului, frrd, a exista in acest sens o dispozilie expresd a Beneficiar/Co-Investitorului, nu
vor fi pldtite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri,
in termenul stabilit cu Beneficiar/Co-Investitorul. De asemenea, el rdspunde in fala
Beneficiar/Co-Investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile
respective vor fi plStite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare qi se
presupune cd ele corespund vointei Beneficiar/Co-Investitorului, in care caz vor fi notificate
imediat.
8.10. Lucrdrile vor incepe dupi imediat dupb semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor qi primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garanfie gi remedieri in perioada de garantie
9.1.
9.2.
g.3.
9.4.

'

Perioada de garantie pentru lucrdrile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
5 (cinci) ani.
Perioada de garanlie curge de la data receptiei lucrdrilor qi pind la expirarea termenului
prevdzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inldture toate defecliunile ce
{in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificdri
transmise de cdtre Beneficiar//Co-Investitor.
Dacd defectiunile nu se datoreazdneghlenJei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrdrile
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fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat gi pldtit ca lucrdri suplimentare.

10- Rispunderea

pirfilor

10.1. PA4ile de contract rdspund, fiecare, pentru greqelile proprii, precum gi pbntru'cele. ale
reprezentantilor lor legali qi ale persoanelor frzice gi juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligaJiilor ce le revin.
10.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui te4, pdrtile
contractante r6spund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pdrfi a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinov6{ie, a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd, in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.
Dacd prejudiciul cavzat terfei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la'plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmint, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor
ingrddiri sau limitdri din proprie vin6.
10.4. in cazulin care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pdrfilor de conStructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum gi cu privire la lucrdrile executate de alli
agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiecliile, in scris, Beneficiar/CoInvestitorului, imediat gi pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rdmine
rdspunzdtor pentru informaliile, dispoziliile gi liwdrile sale.
10.5. Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate qi dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degraddrii qi furturilor pind la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar/CoInvestitor. El trebuie s6 ia mdsuri de proteclie contra degraddrii lucrdrii datoritd acliunilor
atmosferice qi a apei qi s5 indepdrteze zdpada gi ghea{a.
10.6. Daci nerespectarea de c6tre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotdriri ale autoritSlilor administraliei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, gi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoac5 pagube pentru
Beneficiar/Co-Investitor, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mirimea sumei
prejudiciului.
l0.7.Dacd, motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dinlre pdrfile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite preten{ii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite gi care pot fi dovedite.
10.8. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract, se va refine garan{ia de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 6.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5%
din suma totalS a contractului.
'10.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd rdspundere materialS in
valoare de 0,!o/o din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intfuziere, dar nu mai mult de 5 %
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intfuzierea depdgeqte 30 zile, se
considerd ca fiind rcfuz de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract Ei
Antreprenorul i se va refine garcn\ia de bund executare a contractului, sau penalitate egald cu
suma acesteia.

10.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiar/Co-Investitorul poartd rdspundere materiald in
valoare de 0,1%o din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5%
din suma totald a prezentului contract, cu condilia cd aceastd situafie {ine exclusiv de acesta.
10.11. Beneficiar/Co-Investitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese,
compensatii pldtibile conform prevederilor legale, in privinla sau ca urrnare a unui accident
sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul'general, cu
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exceplia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajafilor acestora.

11. Solufionarea
11.1.

litigiilor

in

cazullitiglilor privind calitateagi propriet6Jile materialelor de constructie, procedtrile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte pdrfi, sd ceard efectuarea unor cercetdri de cdtre
o instituJie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cdrei
culpd a fost doveditS.

12. Rezilierea contractului
:

'
12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd :
a) Beneficiar/Co-Investitorul nu-gi indeplineqte o obligalie care ebte in sarcina sa gi prin
aceasta pune pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiar/Co-Investitorul nu onorcazd,o platd scadentd mai mult de 2 luni;
c) Beneficiar/Co-Investitorul notificd antreprenorul general cd din motive neprevdzute gi
datofitAunor conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.
12.2. B enefi ciar/Co-Investitorul 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 fbrl sd aibd un motiv justificat'sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere
a lucrdrilor;
d) Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespurudtoare de pe ganlier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
e) Nu dispune de aloclri financiare pentru achitare.
12.3. Cercrea de rciiliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele t:.:t. gi 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris p6rfii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare
anterior dd{ii solicitate de reziliere.
12.4. Beneficiar/Co-Investitorul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie
care va efectua receptia cantitativd gi calitativa a lucrdrilor executate.
12.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiar/Co-Investitorul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor qi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili
sumele care unneazd sd le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum qi
daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat
contractul.
- 12.6. Plata garanJiei de buni
executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garanfie
(dupd efectuarea recepliei finale), iar in caztxile prevdzute la literele c) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupd rezilierea contractului.
12.7 . Dupd rezilierea contractului, Beneficiar/Co-Investitorul poate continua executarea lucrdrilor
cu respectarea prevederilor legale
:

L3. Dispozifii finale
13.1. Urmitoarele documente (anexe laprezentul contract) vor fi citite gi vor
parte integr antd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat gi semnat;
oferta, formularul de ofertd qi anexa la formularul de ofert6;

fi

interpretate ca fiind

a.
b.
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c.

listele cu cantitdli de lucrdri qi utilaje, devizele-ofertd gi listele cu consumurile de resurse

anexate.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alt6
limb6 de circulalie internalionali.
13.3. in cazurile in care apar ambiguit6li sau discrepanle in clauzele prezentului contract, acestea
acest sens pentru
vor clarificate de Co-Investitor, care va emite instruc{iuni
Antreprenorul general
13.4. in documentele contractului nu se pot face modific5ri fbrd acordul ambelor pdrfi.
I3.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii qi intrd in vigoare dupd examinarea
ddrii de seamd a procedurii de achizitie publicd cdtre Agentia Achizilii Publice qi, dupd caz ,
de cdtre Trezorcria de Stat sau de cdtre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului
Finanlelor, fiind valabil pind la expirarea perioadei de garanfie a lucrdrilor executate.
13.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor pa4i qi este semnat la data indicatd
mai sus.
13.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova,la data gi anul indicate tnai sus.

in

fi

14.

Rechizitele juridice, po$tale gi de pHfi ale

pir{ilor

Datele iuridice. postale si bancare ale Pi
66
ANTREPRENOROO:
6'Clemantin"
SRL
Nord
Regionali
Mun. B61!i, str. Victoria 90 A
Mun. BIlti, pia{a V. Alecsandri 8
Cod fiscal 1 0036020 I 57961 120107 4
IBAN: MD5 I TRPCCW5 I 8430B0004844
BC,,Moldova-Agroindbank,, SA fiI. B6lti
Ministerul Finanfelor - Trezoreria de stat
Cod bancar AGRNMD2X750
TREZMD2X
IBAN: MD34AG000000225 1 21 1 0167 0
Cod fi scal: 1009601000267
T el. 0 I 27J I 33 r30 I 069 | 43 622;
tt Co-Investitortt:
Agenfia de Dezvoltare

Beneficiar: Consiliul Raional Drochia
Preqedinte: Vasile GRADINARU

contrasemnat: /
./{
s.

L.$.

/,
,/,4t

Bazatin \YAry'
-----77

D.G
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PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
.

Nr.

58

din

6 decembrie 2018

Privind lucrdrile: ,rRenovarea Centrului de Slnltate Drochia ,,Anatolie Manziuc" prin
eficientizare energetici" efectuate inbaza contractului de antreprizd Nr. 100 din 22 irilie2017,
incheiat intre Agenfia de Dezvoltare Regionali Nord, Consiliul raional Drochia gi S.R.L.
,,Clemantin".
Lucrdrile au fost executate inbazaautoriza\iei de construire nr.45 din 03.08.2017, eliberatd
de Primdria or.Drochia, raionul Drochia.

1. Comisia de recep{ie pi-a desf?iqurat activitatea in intervalul O" fu,
..06" decembrie 2018 pind la ."06" decembrie 2018

2.

v

Fiind formati din:

Presedintele Comisiei:
Ion

DASCAL

- Pregedintele raionului Drochia

Membrii Comisiei:

POVONSCHII
eANOtU
viorelia ROTARU
Ruslan BABIN
Ana PASCARU
Vitalii

- Director

Constantin

- gef SMp, ADRNord
Arhitect gef al raionului Drochia
- Manager de proiect
- Specialist in construcfii cR Drochia

ADRNord

3. Au mai participat la recepfie:

VASILOS
piNZaRU
Haralampie RO$CA
i*-.
Alexandru IRODOI
Iurie BABIN
Vitalie $EVCIUC
Victor SATALCHIN
: . Emilia LOPATENCO
--.
Nicolaie

- Director SRL,,Clemantin,,

Boris

- Responsabil tehnic, IM,,DCC CU,,
- Inspecfia pentru Protecfia Mediului Drochia
- Serviciul Protectiei Civite gi Situatiilor Excep{ionale Drochia
- Centrul de Sdndtate Publicd raional Drochia
- Inspector in Construc{ii, Inspeclia teritoriald in Construcfii

4.

Nord
- Director

SRL,,Arhivep"
- Medic aef, centrul de sandtate Drochia,,Anatolie Manziuc,,

Constatirile comisiei de recepfie:

l)

din documenta{ia scrisd gi desenatS, care trebuia prezentat6,, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-a-nexd nr. 1;
2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepfie, in urma constatirilor llcuteo propune:
Obiectul: -Renovarea Centrului de Slnltate Drochia..Anatolie Manziuc" nrin eficientizare
enerqeticit' sd fie receptionat.
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6. Comisia de recepfie motiveazi propunerea frcuti prin:
Obiectul corespunde cerintelor NCM si legislatiei in vigoare
7. Comisia de recepfie recomandi urmltoarele:
De a da in exploatare obiectul: ..Renovarea Centrului de Sinltate Drochia ..Anatolie

Manziuc"

prin eficientizare energetici"
71. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:

Obiectul cu Adresa pogtald: or.Drochia, raionul Drochia.
8. Prezentul proces-verbal, confinflnd L file gi 3 anexe numerotate in (2 file), cu un total de 3
file, a fost incheiat astilzi 6 decembrie 2018 in 6 exemplare.
Presedintele Comisiei:
Ion DASCAL

Membrii Comisiei:
Vitalii POVONSCHII
Constantin

gANlfU
i-rDll!{

Viorelia ROTARU
Ruslan

i Drochia

BABIN

Ana PASCARU

ere T hnicd:

72etc
pumele, prenumele, func{ia)
-.

''

(semndtura)

:

,,6" decembrie

2018

PRIMITA:
III'VESTITORUL:

"{RAEISMISA:

CIARUL

Ff W.'Ion
6\-Vn',r)I'\J 1.:
\qts=::

-/.")
t'li,iti9
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-

la procesul

Vitalii POVONSCHII
Boris

pitvz.lnu

-

Anexa nr.l
verbal de recepfie la terminarea lucririlor
Nr. 58 din oo6oo decembrie 20lg

ADR Nord

bil tehnic,

IM o,Direcfia de Construc(ii Capitale
Comanditar Unico' mun. Bnlti
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Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepfie la terminarea
Nr. 58 din ,,6'o decembrie 2018

Lista lucririlor cuprinse in Documen

t,r'

nnal

4tnlt>-it'

Vitalii POVONSCHII

Boris PINZARU

,{u

tia Tehn

lucririlor

ce n-au fost executate.

zo"o4-2o(A.

ADR Nord

$esponsabil tehnic,
IM ooDirec{ia de Construcfii Capitale
Comanditar Unic" mun.BIl(i
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Anexa nr.3
procesul-verbal
la
de receptie la terminarea lucririlor
Nr. 58 din ,16" decembrie 2018

Lista lucririlor cuprinse in Documentafia Tehnicl la care nu s-a respectat
prevederile proiectului

tv;'
Vitalii POVONSCHII
Boris PINZARU

ADR Nord

sabil tehnic,
IM roDirecfia de Construc{ii Capitale
Comanditar Unico' mun.Bilti
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