DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE
ÎN ULTIMII 3 ANI

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Obiect contract
Contractul IFB-W-11512-KFW3
”Lucrări civile la complexul
sportiv” din s. Iurceni, r-nul
Nisporeni.
Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr. 4 Talmaza, sat.
Talmaza, r-nul Stefan Voda
Reconstructia izolatorului de
Detentie Provizorie a IP Edinet,
or. Edinet, str. Stefan Voda nr.5
Lucrări de reconstrucție a
Izolatorului de Detenție
Provizorie a IP Cahul, or.Cahul,
str.31August 1989 nr.10
Lucrări de reconstrucție a
Izolatorului de Detenție
Provizorie a IP Cimișlia,
or.Cimișlia str.V. Alexandri
nr.42
Reconstructia Izolatorului de
Detentie Provizorie a IP
Singerei, or. Singerei, str.
Independentei nr.100
Reconstructia Izolatorului de
Detentie Provizorie a IP Riscani,
or. Riscani, str. Independentei
nr.36
Reconstructia Izolatorului de
Detentie Provizorie a IP
Causeni, or. Causeni, str.
Mesterul Stanciu nr.4
Reconstructia izolatorului de
Detentie Provizorie a IP
Hincesti, mun. Hincesti, str.
Mihai Moraru nr.93
"Lucrări de reparație
acoperișului la Inspectoratul de

Denumirea/nume
beneficiar/Adresa

Calitatea
antreprenor
ului

Preţ contract/
valoarea
lucrărilor
executate

Perioada de
execuţie a
lucrării

Primăria și Agenția
de Implementare a
SP din s. Iurceni, rnul Nisporeni

Antreprenor
general

1 978 300,00lei

6 (șase) luni

INSPECTORATUL
GENERAL AL
POLIŢIEI

Antreprenor
general

2 499 069,60lei

6 (șase) luni

INSPECTORATUL
GENERAL AL
POLIŢIEI

Antreprenor
general

5 084 948,00lei

6 (șase) luni

INSPECTORATUL
GENERAL AL
POLIŢIEI

Antreprenor
general

5 184 245,00lei

6 (șase) luni

INSPECTORATUL
GENERAL AL
POLIŢIEI

Antreprenor
general

3 590 415,00lei

4 (patru) luni

INSPECTORATUL
GENERAL AL
POLIŢIEI

Antreprenor
general

4 640 014,00lei

4 (patru) luni

INSPECTORATUL
GENERAL AL
POLIŢIEI

Antreprenor
general

3 968 272,00lei

4 (patru) luni

INSPECTORATUL
GENERAL AL
POLIŢIEI

Antreprenor
general

4 725 079,00lei

5 (cinci) luni

INSPECTORATUL
GENERAL AL
POLIŢIEI

Antreprenor
general

4 374 261,00lei

5 (cinci) luni

Inspectoratul de
Poliție Rișcani

Antreprenor
general

378 513,00lei

2(două) luni

11

12

13

14

15

16

17

Poliție Rîșcani (repetat)"
Lucrări de reparație și
reconstrucție a Sectorul de
Poliție nr.2 ”Coșnița”, sat.
Coșnița, r-nul Dubasari din str.
Păcii 67
Lucrari de reparatie si
reconstructie a Sectorului de
politie nr.2 IP Varnita, or.
Varnita, str. Tighina 58
Contract Nr. 17/01108 din
04.05.2017 "Termoizolarea
fațadei, schimbarea tîmplăriei la
LT Stefan cel Mare, s.Molovata,
rl Dubăsari”
Nr. LNC/Contractului: IFB-W11006-RO3 ”Lucrări civile la
grădinița de copii” din s.
Voinova r-nul Strășeni
IFB-W-11022-RO3 ”Lucrări
civile la grădinița de copii
”Gurița de rai” din s. Iurceni, rnul Nisporeni”
Nr. LNC/Contractului: IFB-W11004-RO/DC-W-11291-RO3/
H-W-11310-RO3 “Lucrari civile
la gradinița de copii“ din s. Saca
com. Ghelăuza, r. Strașeni”
IFB-W-11028-RO” Lucrări
civile la grădinița-creșă
”Clopoțel” din s. Cobusca
Veche, r-nul Anenii Noi

INSPECTORATUL
GENERAL AL
POLIŢIEI

Antreprenor
general

439 895,00Lei

5(cinci) luni

INSPECTORATUL
GENERAL AL
POLIŢIEI

Antreprenor
general

141 090,00lei

3(trei) luni

Liceul Teoretic
Ștefan Cel Mare, s.
Molovata, r.
Dubăsari

Antreprenor
general

448 017,00lei

5(cinci) luni

Antreprenor
general

291 623,00lei

2 (două) luni

Antreprenor
general

414 653,00lei

4 (patru) luni

Primaria com.
Ghelăuza, r. Strașeni

Antreprenor
general

763 963,88lei

5(cinci) luni

Primăria și Agenția
de Implementare a
SP din s. Cobusca
Veche, r-nul Anenii
Noi

Antreprenor
general

Primăria și Agenția
de Implementare a
SP din s. Voinova, rnul Strășeni
Primăria și Agenția
de Implementare a
SP din s. Iurceni,
r-nul Nisporeni

790 325,05lei

6(șase) luni

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUI, NISPORENI
PRIMARUL COVIUNEI
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RECOMANDARE
Exprimdm aprecierea antreprenorului "Green Engineering" SRL la colaborarea
privind exeeutarea eontraetului Nr. IFB-W- I 1 5 I2-KFW3 "Lucrdri civile la complexul
sportiv" din s" Iurceni, r-nul Nisporeni=
Pe pareursul desfbgurdrii luerdrilor, compania de construclie a dat dovadd
mereu de profesionalism ;i experienld, fapt ce pennis executarea gi finisarea lucrdrilor

in termenii stabilili, in strictd conformitate cu caietul de sarcini ;i standartele nalionale
in construcfii, remarcAm calitatea lucrdrilor executate, personalul ealificat qi utilajul
de eare dispunoeo;npania de construclie "Green Engineering" SRL"

in baza eelor expuse mai sus Primdria Iurceni recomandd "Green
Engineering" SRL ca fiind un partener credibil, onest qi responsabil"

Bocan lon

Primar

ffi

ACHIZITII

PU]BLICE

/?l

CONTRACT DE ANTREPRIZA

NT. Q I

privind achizilia prin Licitaf ie Publicd

"

f\ "

2019

mun. Chisindu

1.
LI

Plr(ile contractante

in urma Licitafiei Publice nr. 18/02036 din
in BAP nr. 39 din r'618" mai 2018 pentru

Prezentul oontract este incheiat

6'08" iunie 2018, publicati

achizi{ionarea lucririlor de reconstrucfie a izolatoarelor de detenfie provizorie
din cadrul subdiviziunilor Polifiei qi lucriri de construc{ie (modulari) a SP 6 al
IP R.6qcani din mun.Chiginiu (REPETAT), cod CPV: 45000000-7 intru
rcaltzarea Strategiei de dezvoltare a Poliliei pentru anii 2'JI6 - 2020, aprobatd prin
Hotdrdrea Guvernului nr. 587 din 12 mai 2016, precunr obiectivului specific nr.
4.2.1 "Reducerea relelor tratamente, abuzului ;i discrintindrii foyd de persoanele
aflate in custodia Poliliei" din Acordul de finanfare perntru reforma Polijiei, nr.
CRIS: ENI/20151038-144, intre Inspectoratul General al Politiei cu sediul in mun.

Chigin[u, str. Tiraspol, llll,

cod fiscal

1013601000495, cont

IBAN
deschis la Ministerul Finantelor Trezoreria de
Stat, ,;od bancar TREZMD2X, rcprezentat prin qeful Alexandru PINZARI, in
calitate de Beneficiar, pe de o parte si "Green Enginerlring" SRL. cu sediul in
mun. Chi;indu, str. L. Tolstoi 2411. of .276,tel:0795 95 650, inregistrat la Camera
de inregistrare de Stat sub nr.384297 din 07.05.2018, cr>d fiscal 1013600036806,
banca BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, cod bancar EXMMMD22476,
cont IBAN: MD86EX0000002251650567MD, autort:zat pentru activitatea in
construcfii: Licenfa A MMII nr.043191 din 04.12.2013, eliberatd de Camera de
Licent,iere, pe un termen de pdna la 04.12.2018, pentt:u genurile de activitate:
construclii de cladiri qi construcfii ingineresti, re{ele tehnico-edilitare, reconstruc{i,
reprez;entata prin directorul Gheorghe ONU, in calitatt de Antreprenor, pe de

1.2

alta parte.
Specilhcalia lucrdrilor (anexa)

va fi consideratd parte c,clltponollta gi integrall,

a

prezentului Contract.

2,

Obiectul contractului

2.1 Antreprr:norul se obligd sd execute lucriri de reconstruc{ie lr Izolatorului de Deten{ie
Provizorie a IP Edine{ din or. Edine{, str. $tefan Vodi 5, cod CPV 45000000-7, in
conforrnitate cu prevederile caietului de sarcini ;i proiectului tehnic, cu detaliile de
execufie, precum qi a normativelor, standardelor gi prescripliilor tehnice in vigoare

3.
3.1

.

3.2.

Perioada de executare

Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 4 luni calendaristice dupd
inregislrarea Contractului la Trezoreria de Stat, primirezL ordinului de incepere a
executiirii gi asigurdrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar.
Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constrAngerea activitdtrii se datoreazd
urmdtoarelot cauze
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd forfei majore sau altei situaJii extreme neimputabile gi imprevizibile
pentru Beneficiar sau AntrePrenor;
c) influenlei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor
gi reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini,

d)

3.3.

calamitdfilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucr[rilor
sau a unor pdrfi ale acestora pe o duratd gi in modul in ,;are Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul va proteja qi conserva lucrdrile in mod
corespr;nzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul. La terminat'ea lucrdrilor, Antreprenorul
va notj,fica Beneficiarul cd sunt indeplinite condi{iile de recopJie, solicitdnd convocarea
Comisiei. inbazaacestei notificdri, Beneficiarul va convoca (lomisia de recepJie.
baza documentelor de confrrmare a executlrii gi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dac6 sunt intrunite condifiile pentru anuniarea Comisiei de
recepJie. ln cazul in care se constatd cb sunt lipsuri gi deficion!e, acestea vor fi aduse la

3.4. in

cunogtinla Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru frnahzare sau
remediere. Dupa constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor lpi deficien{elor, la o noud
solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca Comisia de recepfie. Comisia de
recepfie va oonstata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentafia de executare,
cu reglementdrile in vigoare gi cu prevederile din contract.. in funcJie de constatdrile
fdcute Beneliciarul va aproba sau va respinge recepfia. Receplia poate fi fdcutd 9i pentru
parfi de construcfie distincte fizic qi funclional.

4.
4.1.
4.2.

Valoarea

lucrlrilor

gi

modalitifile de plati

Valoarea lucr6rilor de reparaJie prevdzute la pct.2.l, ce reltrezintd obiectul prezentului
Contract este de 4 694 789.00 (patru milioane sase sute n ouizeci si patru mii sapte
sute optzeci si noui lei. 00 bani) MD. inclusiv TVA.
Achitiirile vor fi efectuate in limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finan{elor in
decursi de 30 de zile calendaristice dupd finisarea lucrdrilor, conform procesului-verbal

lucrdrilor.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situaJiei de platd
definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va
fi platita imediat.
4.4, Contractul nu va fi considerat executat pdnS c6nd procesul-verbal de recep{ie finald nu va
fi semnat de Comisia de recepfie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
de receplie al

4.5.

Contractului.
Receplia finald va

fi efectuatd conform prevederilor legale. P.lata ultimelor

de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrdrile executate nu va

fi

sume datorate

condilionatd de

semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5.
5.1.

Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cdnd urmeazd sd, fie ftcute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pd4ile se vor conforma pre,vederilor actelor normative
cu incidenfd in domeniul achizi{iilor publice ce reglementeaz;d modalitdlile de ajustare a
valorii contractelor de achrzifii publice.

6.
6.1. Antreprenorul

Antreprenorul gi subantreprenorii de sp,ecialitate

in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi graficul de executare gi de o
este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute

calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.

6.2. in cazul in

6.3.
6,4.

care p6(ile din lucrarea ce se contracteazd se: executd in subantreprizd,
Antreprenorul trebuie sd prezinte Beneficiarului, lista subanl.reprenorilor de specialitate
gi lucrdrile pe care acegtia le vor executa.
Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul este obligrlt sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoaqtere ale subantreprenorilor ile specialitate.
Angajarea forfei de muncd pebazd de acord nu este considelatd ca frcdnd obiectul unei
subcontractdri.

7,
7

.1.

Drepturile gi obligafiunile Antreprenorului qi ale Beneficiarului

intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor <:ontractate se pune de cdtre
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul de executare a lucrdrilor publice.

7.2. Antreprenorul are obligafia s[ execute lucrarea, in

7

.3.

termene,le stabilite

in

contract, pe

proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentaJia de
executare gi prevederile actelor normative in vigoare in construc(ii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate gi de rl veghea asupra menlinerii
ordinii la locul unde se desftgoard activitatea.
Documentafia pusd la dispozilia Antreprenorului se repartizeazd astfel:
a) un exemplar integral al documentafiei se prevede pentru completarea cFtt\ii
tehnice:

b)

doud exemplare rdmdn la dispoziJia Antreprenorului dintre care un exemplar
pdstreazd la gantier.

altul va

se

fi linut

de citre acesta la dispozilie pentru r:onsultare de cdtre Agenlia
pentru Supraveghere Tehnic6, precum gi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) gi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd qi sunt
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cdtre
Benef-iciar sau Antreprenor, dupd, caz, la cererea gi in decur:s de I 5 zile calendaristice
dupd finisare a lucrdrilor conform graficului de executare a lucrdrilor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decAt cele stabilite
in contract gi trebuie sd fie restituite la cerere, dacd nu s-a con.r'enit altfel.
7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebui,: sd fie corectd gi completd.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obliga{iunile din contract qi toate operafiunile pentru
terminarea gi intre{inerea corespunzdtoare a lucrdrilor. Dultd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de egalonare valoricl a
mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de executare a
lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd confind
instrucfiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul ya notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cdte ori este posibil, cd acestea. pot sd provoace intdrzieri
sau intreruperi in desfrgurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispoziliile
ce se cer gi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum gi intarzierile sau
intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
7.7. intreaga documenta{ie necesard pentru executarea lucrdrilor der subantr eprizd,va fi pusd la
dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, frrd. pIatd", in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
c)

executare.

7.8. Antreprenorul va executa gi va intretine toate lucrdrile, vzr asigura forfa de munc[,
materialele, utilajele de construcJii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate
pe gantier gi pentru procedeele de executare utrlizate.

7.9.

Forma de garan{ie bancard agreatd de Beneficiar este garanfrLa unei bdnci, pentru suma
ce reprezintd garanlia de bund executare a contractului, in cuantum de 5% din

valoarea contractului atribuit.
7.10. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei in f-avoarea sa, se angu-ieazd sd oblina garanlia din

partea unei bdnci, pentru o sumd care reprezintd garanlia de bund executare a
contractului, in cuantum de 5 Vo din valoarea contractului atribuit.
7.1 1. Garanlia de bund executare se va restitui Antreprenor:ului in baza notificdrii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face clupd semnarea procesuluiverbal de recepJie finald.
L12. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului garan\ia la tt:rmenul fixat, cel tdrziu Ia
expirarea duratei de bund executare, daci acesta nu a inaintat pdndla acea datdpretenlii
asupra ei. Atdta timp insd cdt pretenJiile inaintate in termen nu s-au rezolvat. Beneficiarul

poate reline

o parte

corespunzdtoare

din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului

cauzat.

7.13. Antreprenorul garanteazd cd,Ia data recepliei, lucrarea executatd are calitdJile stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi 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,
7.14. La lucrdrile la care se fac incerc[ri, se considerd,calitateaprotrei indeplinitd atAtatimp cdt
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile telnice in vigoare.
7,15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea lurlrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura
accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite qi oriunde se desfdgoard activitdli legate
de realizarea obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie
desenele gi documentafia de executare pentru examinare qi rid i se dea toate lSmuririle,
condilia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge tainele Arrtreprenorului. InformaJiile
secrete, precum qi documentaliile secrete vor f,r considerate de Beneficiar drept
confiden{iale.
7.16. Beneficiarul este autorizat

emitd dispozitriile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozifiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului gi dirigintelui de gantier, cu exceplia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau dec.larat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor gi va verificacalitatea lor din parleaAntleprenorului.
7.17. Dacd Antreprenorul considerd cd dispoziliile Beneficiarurlui sunt nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiecfii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozi{iile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor krgale. Dacd prin executarea
dispoziliilor Beneficiarului se qeeazd dificultdli in executar3, care genereazd, cheltuieli
suplimentare, acestea vor

sd.

fi suportate

de cdtre Beneficiar.

7.18. Pentru verificarea trasdrii de cStre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
s[ protejeze gi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.

gi cotele de nivel, precum r;i alte documente puse la
dispozifia Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt

7.19. Ridicdrile de teren, trasdrile

hotdrAtoare. Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite gi sd ingtiinfeze

Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitdlile constatate sau presupuse.
7.20. Antreprenorul are obligalia sd stabileascd toate relafiile care reglementeazdraporturile cu
subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzdtor fald de Brlneficiar pentru respectarea
de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligafiunilor legale gi
profesionale.
7 .21. Beneficiarul are obligatia sd-gi procure toate autoriza\iile gi avizele prevdzute de actele
normative, precum gi Regulamentele (documentele) carc) sd-i permitd executarea
lucrdrilor in cauzd,.
1.22. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd clispund in scris:
a) indepdrtarea de pe gantier a oricdror materiale care sunt calitativ
necorespunzdtoarc;

b)
c)

inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu trltele corespunzdtoare;
indepdrtarea sau refacerea oric6rei lucrdri sau pdrfi dr; lucrare necorespunzdtoare
din punct de vedere calitativ.

7.23. in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispozi{iilor din punctul 7.22., Beneficiarul

poate opri lucrdrile, angaja qi plati alJi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri,
punAnd in intArziere in acest sens Antreprenorul, careva fi obligat, in condifiile legii, sd
compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdturb cu faptul
neexecutdrii.
7.24. in cazul in care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasarmente se descoperd valori
istorice, artistice sau gtiinfifice, Antreprenorul este obligrat s5 opreascd executarea
lucrdrilor in zona respectivd gi sd comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau
organelor competente acest fapt.
7 .25. in timpul desfEqurdrii lucrdrilor, Antreprenorul are obligafia sd menlind c[ile de acces
libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de nrateriale, degeuri gi lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarrla lucrdrilor, Antreprenorul
va evacua de pe gantier toate utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale, degeurile
gi lucrdrile provizorii.
7.26. Antreprenorul trebuie sd obfind, pe propria cheltuialS, toate avizele gi aprobdrile qi sd
pldteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum gi pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va
restitui Antreprenorului toate aceste sume in urma confirmdrii de cdtre acesta.
8.
8.1

Antreprenorul va indeplini toate formalitd{ile necesare angajiirii intregii fo4e de muncd
pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legisla{iei in
vigoare.

9.
9.1. Materialele vor

9.2.
9.3.

9.4.

Forfa de munci

Materialele gi executarea

lucrlrilor propriu-zise

fi de calitatea prevdzutd in documentafia rle executare,

urmAnd a fi
supuse periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Be:neficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul gi materialele
necesare pentru examinarea, mdsurarea gi testarea lucrarilor.
Costul probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, <lac6 acesta este prevdzut in
documenta!ie,in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevdzute qi comandate de Beneficiar pentru vt:rificarea unor lucrbri sau
materiale puse in proces de lucru vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeqte cd
materialele nu sunt corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului.in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd, de, acegtia au acces tot timpul
la lucrdri pe qantier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale
pref-abricate etc.

care devin ascunse nu vor fi acoperite fbrd aprobrlrea responsabilului tehnic
atestat gi, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdrrd posibilitatea acestora sd

9.5. Lucrdrile

examineze qi sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd sd fier ascunsd. Antreprenorul va
anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cdte ori astfel de lucrdri, inclusiv
examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i
fundatiile clddirii, sunt gata pentru a

fi

9,6.

proiectantul vor participa la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul va dezveli orice parte sau pa(i de lucrare la diripozilia Beneficiarului 9i va
ref-ace aceastd parte sau pA4i de lucrare, dacd este cazul. Dacri se constatd cd lucrdrile au
fost de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documentaliei de exocutare,
dezvelirea, refacerea qi/sau repararea vor ft suportate de Benerficiar, iat in caz contrar, de
Antreprenor.

9.7. Beneficiarul trebuie sd pund la dispozijia Antreprenorului,

in cazul in care nu s-a

convenit altfel, fdrd platd:
suprafefele de teren necesare pentru depozite gi locuri rle muncd pe gantier,
racordurile pentru utilitdJi (apd,, gaz, energie, canalizare etc.) pdn6la limita
ampl asamentului gantierului.
Costurile pentru consumul de utilitdJi, precum gi cel al contoztrelor sau al altor aparate de

a)
b)

9.8.
9.9.

misurat se suportd de cdtre Antreprenor.
Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau frrd dispozilia
Benef-rciarului, precum gi cele care nu respectd prevederile c,ontractului, frtd a exista in
acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului'
Antreprenorul trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in faJa Beneficiarului de toate pagurbele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor

fi pldtite Antreprenorului

fi
care caz vor fi

rLumai dacd se dovedesc a

necesare gi se presupune c6 ele corespund voinJei Benefit:iarului,

in

notificate imediat.
9.10. Lucrdrile vor incepe dupd 1 zi dela inregistrarea contractului in modul corespunzdtor 9i
primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanfie gi remedieri in perioacla de garanfie
10.1. Perioada

de garanJie pentru lucrdrile prevdzute

la art. 2.1 al prezentului Contract

este de 9 ani.

10.2, Perioada de garanJie curge de la data recepJiei finale gi piind
prevdzut la punctul 10.1 din prezentul contract.

la expirarea termenului

10.3. Antreprenorul are obligalia ca in perioada de garanlie sd inldture toate defecliunile ce tin

de nerespe ctarea clauzelor contractului, pe cheltuialS propriie, in urrna unei notificdri
transmise de cdtre Beneficiar.
10,4. Dacd defecJiunile nu se datoreazd neglijenlei sau lipsurilor Antreprenorului, lucrdrile
fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va
fi evaluat gi pldtit ca lucrdri suplimentare.

11. Rispunderea

pirfilor

11.1. Parfile de contract rdspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum gi pentru cele ale
reprezentanfilor lor legali gi ale persoanelor fizice gi juridice pe care \e utilizeazi pentru

indeplinirea obligaliilor ce le revin.

11.2. Dacd

in legdturd cu executarea lucrdrilor de construcJii se produce o daund unui te(,

parlile contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre
parli a cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se I/a line seama de gradul de
vinovdlie a fiecdrui partener in producerea acesteia,dacd in r;lauzele contractuale nu s-a
prevdzut altfel. Dac6 prejudiciul cauzat ter{ei persoane este ul'mare a unei mdsuri dispuse
de Beneficiar in forma in care a fost aplicatd,, atunci acesta poartd singur rdspunderea,
numai dacd Antreprenorul l-a inqtiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispoziliei.
11.3. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, Ia plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reteleJlor de utilitdtri, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmdnt, materiale sau alte obit:cte, precum 9i ca urmare a
unor ingriidiri sau limitdri din proprie vind.
I 1.4. in cazul in care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea ntaterialelor sau pd4ilor de
construcfie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, pret;um qi cu privire la lucrdrile
executate de

alli agenli economici, atunci el trebuie sd-i cclmunice obiecJiile, in

scris,

Beneflciarului, imediat gi pe cAt posibil, inainte de inceperrea lucrdrilor. Beneficiarul
ram6ne r6spunzdtor pentru informaliile, dispoziliile gi livrlrill sale.
11.5. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate gi dotdrile pe care le are la dispozilie
impotriva degraddrii gi furturilor p6nd la predarea lucrdrilor cdtre Benehciar. El trebuie
s5 ia mdsuri de proteclie contra degradarii lucrdrii datoritd acJiunilor atmosferice 9i a
apei gi sdindepdrtezezdpada gi gheata.

1L6. Dac[ nerespectarea de cdtre Antreprenor a prevederilor oricdrui Regulament sau hotdrdri
ale autoritdJilor administraJiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
gi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenor in mdrimeit sumei prejudiciului.
11,7. Dacd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre P64ile
contractante, atunci cealaltd Parte poate emite pretenlii privind despdgubirea pentru
daunele intervenite gi care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrSrile prevdzute in prezentul Contract, se va reJine garan\ra
de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevederile punctului 7 .9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de
5o/o din suma totald a Contractului.
1 1.9. Pentru executarea cu intdrz\ere a lucrdrilor, Antreprenorul paartd rdspundere materiald in
valoare de O,lYo din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intlrziere, dar nu mai mult de 5
%o din suma totald aprezentului Contract. in cazul in care intdrzierea depdqeqte 30 zile
lucrdtoare, se considerd ca fiind refuz de a executa lucririle prevdzute in prezentul
Contract Ei Antreprenorului i se va reline garan\ia de bund executare a contractului, in
cazul in care ea a fost constituit[ in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
l1.10.Pentru achitarea cu int6rziere, Beneficiarul poartd rdspundere materiald in valoare de
0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi deintdrziere, dar nu mai mult de | % din
suma totald a prezentului Contract.

ll.ll.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 cle Antreprenor, cu exceplia
unui accident sau prejudiciu rezultAnd din vina Beneficiarului, a agen{ilor sau a
angajafilor acestora.

Solufionarea litigiilor
12.I . in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietSlile materialelor: de construcJie, procedurile
de verifioare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construcJie folosite,
fiecare parte poate, dupd o ingtiinJare prealabild a celeilalte pelrfi, sd ceard efectuarea unor
cercetdri de cdtre o institulie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se
12.

suportd de partea a cdrei culpd a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului
13.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacd

a)
b)
c)

:

Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligafie care este in sarcina sa gi prin aceasta
pune pe Antreprenor in situafia de a nu putea executa lucrarea;
Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;
Beneficiarul notificd Antreprenorul, c6 din motive neprevdzute gi datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac6:

a)

Antreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are
o ipotecd pe capital;

b)
c)

Antreprenorul a abandonat contractul;
Antreprenorul nu incepe lucrdrile fdrd sd aibd un nnotiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de
reincepere a lucrdrilor;
d) Antreprenorul nu a indepdrlat materialele necorespun:udtoare de pe $antier sau nu
a reldcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menlionate la punctele 13.1. gi 13.2,
din prezentul Contract se va comunica in scris pa(ii contrzrctante cu cel pufin 15 zile
lucrdtoare anterior dalii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul,

incaz de reziliere a contractului, va convoca (lomisia de recepJie care va

efectua recepJia cantitativd gi calitativa a lucrdrilor executate.
13.5.

in

cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor
stabili sumele care urrneazd, s6,le plSteascd in conformitate cu prevederile contractului,
precum gi daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a rezihat
Contractul.

bun[ executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de
garanlie (dupa efectuarea recepliei finale), iar in cazurile prevdzute la literele c) si d)

13.6. Plata garanfiei de

punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
13.7. Dupd reziherea contractului, Beneficiarul poate continuer executarea lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozifii finale
14.1. Urmatoarele documente (anexe laprezentul contract) vor

fi citite gi vorfi

interpretate ca

fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) preze;ntul formular de contract completat gi semnat;
b) oferta., formularul de ofertd gi anexa la formularul de ofertS;
c) listelo cu cantitdJi de lucrdri gi utilaje, devizele-ofert6 (F3, F5, F7) gi listele cu
consumurile de resurse anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, ial in caz de necesitate, in altd

limbd cle circulaJie internalionald.
14.3. in cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepante in clauzele prezentului Contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instnrcfiuni in acest sens pentru
Antreprenor.
14.4. in documentele contractului nu se pot face modifi cdri frrd acordul ambelor PA4i.
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrij gi intrd in vigoare dupd
inregistrarea lui de cdtre Trezoreria de Stat a Ministerului Finrlnjelor, fiind valabil pdna la
31 decembrie 2019.
14.6. P,rezentul Contract reprezintd acordul de voin!6 al ambelor Pdrfi qi este semnat astdzi,
2018 .
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pdrfile au semnat prezentul Contract in
conforrnitate cu legislafia Republicii Moldova,la data gi anul indicate mai sus.

15.

Rechizitele juridice, poqtale qi de

plI{i

ak:

Plrfilor

Beneficiarul
Insnectoratul General al Politiei

Antreprenorul
SRL,.G reern En gineering"
Adresa: mun. ChiEindu,
str. L. Tolstoi 24ll of .216.
Tel. 079 5:i5-650
Banca: BC "Eximbank-Gruppo
Veneto Banrca" SA
c/b: EXMIv|MD22476
clf :1013600036806

Adresa pogtal6: mun. Chigindu,

slr.Tqqqpe! 111!
Tel. 022-868- 130
Banca: Min. Fin - Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 10 136t11000495

IBAN: MD868X00000 650567MD
Director

IBAN:
$ef al IGP

Gheorgh
f

-ts

iffi

Anexa
la contractul nr.

din"J_!"

2018

SPECIFICATIA LUCRARILOR

Nr.
I

I

lucririlor

Cod CPV

Surna totali
(f:irrn 1'VA)

Sum:r totali
(cu TVA)

2

3

5

6

45000000-7

3 912 324,17

4 694 799,00

Denumire:r

Lucrdri de reconstrucfie a Izolatorului de
Detentie Provizorie a IP Edinet, or. Edinet,
str.$tefan Vodb nr.5 (confornt devizelor
locale anexzrte, F-3, F-5, F-7)

TOTAL:

4 694 789.00

eficiarul

vt,l

'()

&-,o,.uoo

ACHI ZI TI I PUBLI CE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.
privind achizilia prin L icitalie

Pub

lica

mun. Chiginau

l.

Pirtile contractante
rffra Licitafiei Publice nr. 18/02036 din
P nr. 39 din (618" mai 2018

Pentru
provizorie
c{ie a izolatoardor de deten{ie
ucriri de construcfie (modulari) a SP 6 al
PETAT), cod CPV: 45000000-7, intru
lifiei pentru anii 2016 - 2020, aprobata prin
mai 2016, precurn obiectivului specific nr.
A.2.I "Reducerea relelor tratamente, abuzului ;i discrimindrii fold de persoanele
aflate tn custodia Poliyiei" din Acordul de finanlare p,lntru reforma Poligiei, nr.
CRIS: ENI/2015/038- l44,infte Inspectoratul General al Politiei cu sediul in mun.

Chigindu, str. Tiraspol, IIII,

cod fiscal

1013601000495, cont

deschis la Ministerul FinanJelor Trezoreria de
IBA}I
Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin qeful ^A,lexandru PINZARI, in
calitate de Beneficiar, pe de o parte si "Green Engineering" SRL. cu sediul in
rnun. Chiqindu, str. L. Tolstoi 2411, of.276, te| 0795 95 650, inregistrat la Camera
de inregistrare de Stat sub nr.384297 din 07.05,2018, cod flscal 1013600036806,
banczL BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, cod bancar EXMMMD22476,
cont IBAN: MD868X0000002251650567MD, autortzat pentru activitatea in
construcJii: Licen{a A MMII nr.043191 din 04.12.201.1, eliberatd de Carnera de
LicenLfiere, pe un termen de pAna la 04.12.2018, pent:ru genurile de activitate:
construc{ii de clddiri gi construcfii inginereqti, refele tehnico-edilitare, reconstrucfi,
repre:zentat[ prin directorul Gheorghe ONU, in calitate de Antreprenor, pe de

l:2

altd parte.

Specificafia lucrdrilor (anexa) va

fi

consideratd parte oomponenta gi integrald

a

Drezentului Contract.

Z.l

2.

Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucriri de reconstruc{ie a Izolatorului de Deten{ie
Provizorie a IP Cahul din or. Cahul, str. 3lAugust 1989 nrr. 10, cod CPV 450000007, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini qi proie<:tului tehnic, cu detaliile de
execufie, precum gi a normativelor, standardelor gi prescriptiilor tehnice in vigoare

3.

Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 4luni calendaristice dupd
inregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat, primirea. ordinului de incepere a
3.2.

executd,rii gi asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar'
Perioadla de executare poate fi prelungitd dacd constrdngerea

activitdfii se datoreazd

urmdto:arelor cauze:

a)
b)
c)

generate de Beneficiar;

datoritd fo4ei majore sau altei situatii extreme neimput:abile gi imprevizibile
pentru Beneficiar sau AntrePrenor;
influenlei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor
gi reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor cai,:telor de sarcini;

d)

3.3.

3,4.

calamitalilor naturale recunoscute de autoritatealegald.
Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrdrilor
sau a unor pdrli ale acestora pe o duratd gi in modul in r;are Beneficiarul consider[
necesal.. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul va proteja qi conserva lucrdrile in mod
corespunzStor, aga cum va dispune Beneficiarul. La terminatea lucrdrilor, Antreprenorul
va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite condiliile de rec,:ptie, solicitdnd convocarea
Comisiei. inbazaacestei notificdri, Beneficiarul va convoca (lomisia de recepfie'
inbazit documentelor de confirmare a executdrii gi a constatdrilor efectuate pe teren,

Benefioiarul va aprecia dacd sunt intrunite condiliile pentru anun{area Comisiei de
recepfie. in cazul in care se constatd cd sunt lipsuri gi defici:nle, acestea vor fi aduse la
cunogtinfa Antreprenorului, stabilindu-se termenele neceilare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor rli deficienfelor, la o noud
solicitaLre a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca Comisia de receplie. Comisia de
recepJie va constatarealizarca lucrdrilor in conformitate cu documenta[ia de executare,
cu reglementdrile in vigoare gi cu prevederile din contract:. in funcJie de constatdrile
fbcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepfia. Recepfia poate
parfi dr: construcfie distincte fizic Ai functional'

4.
4.1,
4.2,

Valoarea

lucririlor

qi

fi fdcutd

9i pentru

modalitifile de platl

Valoarea lucrdrilor de reparalie prevdzute la pct.2.l, ce rellrezintd obiectul prezentului
Contract este de 5 356 391.00 (cinci milioane trei sute cinzlecizeci si sase mii trei sute
noulzeci si unu lei.00 bani) MD. inclusiv TVA.
Achithrile vor fi efectuate in limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finan{elor in
decurs de 30 de zile calendaristice dupd finisarea lucrdrilor, conform procesului-verbal

lucrdrilor.
4.3. Plata lacturii finale se va face imediat dupd verificarea gi zrcceptarea situaliei de plata
definitive de c[tre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeqt: din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va
fr platita imediat.
4,4. Contraotul nu va fi considerat executat p6nd cAnd procesul-verbal de receptie finald nu va
fi semnLat de Comisia de receplie, care confirmd cd lucr[rile au fost executate conform
de receplie al

Contractului.

4.5.

Receplia finald va

fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor

de Beneflciar Antreprenorului pentru lucrdrile executate nu va
semnar,ea

fi

sume datorate

condi{ionatd

de

procesului-verbal de recepJie finala.

5.
5.1. Pentru cazurrle

Ajustarea valorii contractului

cAnd urmeazd"

sd"

fie fdcute modificdri la vzrloarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, pdrfile se vor conforma pre,vederilor actelor normative
cu incirlenld in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd modaIit6lile de ajustare a

valorii contractelor de achiziJii publice.

6.
6.1. Antreprenorul

Antreprenorul gi subantreprenorii de sprecialitate

in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi graficul de executare gi de o

6.2.

este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute

calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.
in cazr.rl in care pA4ile din lucrarea ce se contracteazd, ser executd in subantreprizd,,

Antreprenorul trebuie sd prezinte Beneficiarului, lista subant.reprenorilor de specialitate
gi lucrdrile pe care aceqtia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sb comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor cle specialitate.
6.4. Angaju:rea fo(ei de muncd pe baz6, de acord nu este considelatd ca frcdnd obiectul unei
subcont;ractdri.

7.
7

.1.

Drepturile gi obligafiunile Antreprenorului gi ale Beneficiarului

lntreagir documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor <:ontractate se pune de catre
Benef-roiar la dispozifia Antreprenorului in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul de executare a lucrdrilor publice.

7.2. Antreprenorul are obligalia sd execute lucrarea, in

7

.3,

termenerle stabilite

in

contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentafia de
executa,re gi prevederile actelor normative in vigoare in construcfii. De asemene1 are
obligafia de a conduce executarea lucrdrii contractate qi de a veghea asupra men[inerii
ordinii la locul unde se desfrgoard activitatea.
Documentafia pusd la dispozilia Antreprenorului se repartizeazd astfel:
a) un exemplar integral al documentaliei se prevede pentru completarea cd$ii
tehnice:

b)

c)

rloud exemplare rdmdn la dispozitia Antreprenorului dintre care un exemplar se
pdstreazd la gantier'
altul va fi linut de cdtre acesta la dispozilie pentru 0onsultare de catre Agenfia
pentru Supraveghere Tehnic[, precum gi de cdtre alte trrersoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

7,4.

Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsur[ri (ataqamentele) 9i alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s[ le intocmeascd gi sunt
puse la dispozilia acestuia de cdtre
cerute de subantreprenorul proiectant, vor
Beneficiar sau Antreprenor, dupd caz, la cererea gi in decurs de 15 zile calendaristice
dupa finis are a lucrdrilor conform graficului de executare a lucrdrilor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte: scopuri decdt cele stabilite

fi

fie restituite la cerere, dacb nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd 9i completS.
Prefurite stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract 9i toate operaliunile pentru
terminarea gi intrelinerea corespunzdtoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul va prezentaBeneficiarului, spre aprobare, gralhcul de eqalonare valoricd a
mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelattl cu graficul de executare a

in contract qi trebuie

7.5.

sd

lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare'

7.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd confind
instrucfiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica
Benef-rtiarul prin scrisori, de cAte ori este posibil. cd acestea pot si provoace intdrzieri
in desfbgurarea lucrdrilor. Notificarea va con!ine detaliile sau dispoziliile
ce se cer gi va specifica data la care acestea au fost necesarrl, precum 9i intdrzierile sau
sau int:reruperi

7.7.

intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
intreaga documentalie necesari pentru executarea lucrdrilor de subantreprizl, va fi pusd la
dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fard, plat6, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

7.8. Antreprenorul va executa gi va intreJine toate lucrdrile, r'a asigura forla de muncd,

7.9.

materialele, utilajele de constructii gi obiectele cu caractef F,rovizoriu pentru executarea
lucrdrillor. Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate
pe ganlier gi pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garanfiebancard agreatd de Beneficiar este garan\ta unei bdnci, pentru suma
ce reprezintA garanfia de bund executare a contractului, in cuantum de 5% din

contractului atribuit.
7.10, Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angaieazd sa oblind garan{ia din
partea unei bdnci, pentru o sumd care reprezintd" garanlia de bund executare a
contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
7.11. Garan\ra de bund executare se va restitui Antreprenorului in baza notificdrii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesuluiverbal de receplie finald.
7.12. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului garan\ia la termenul fixat, cel tdrziu la
expiralea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintzrt p6nd la acea datd pretenlii
asupra ei. At6ta timp insd cdt preten{iile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
val oarrla

poate reline

o parte

corespunzdtoare din valoarea garanlit:i,

in limitele

prejudiciului

cauzat.

7.13. Antreprenorul garanteazd,cd, la data recepliei, lucrarea execultatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglement[rilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de vicii care ar

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utjlizare, conform condiJiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
1.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se consider[ calitatea probei indeplinita atdta timp cdt
rezultarlele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
7.15. Benefir;iarul are dreptul de a supraveghea desftgurarea lucrdrilor in conformitate cu

prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura
accesull la locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde ser desfdgoard activitdli legate
de rea.lizarea obligafiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie

preved,orile contractului,

desenele gi documentafia de executare pentru examinare gi sd

i

se dea toate lSmuririle,

condifia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge tainele Antreprenorului. Informaliile
secrete, precum gi documentaJiile secrete vor h considerate de Beneficiar drept
confidenJiale.

7,16, Benefir;iarul este autorizat sd emitd dispoziJiile pe care le c<lnsiderd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazd in

principiu numai Antreprenorului gi dirigintelui de gantier, cu exceplia cazurrlor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
s[ ise comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, careva dirija
executarea lucrdrilor qi va verifi ca calitatea lor din partea Antreprenorului.
7.\7. Dacd Antreprenorul considerd cd dispoziliile Beneficianrlui sunt nejustificate sau
inoporl.une, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absol'r[ de a executa dispoziJiile
primite,, inafara cazului in care ele contravin prevederilor l:gale. Dacd prin executarea
dispozifiilor Beneficiarului se creeazd dificultdJi in executare, care genereazd cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de cdtre Beneficiar.
7.18. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sd prol,ejeze qi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.
7.19. Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la
dispozilia Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru e>lecutarea contractului sunt
hotdrAtoare. Antreprenorul este obligat sd verifice document.ele primite qi sd ingtiinleze
Beneficiarul cu privire la erorile qi inexactitAtile constatate sau presupuse.
7.20. Antreprenorul are obligafia sa stabileascd toate relafiile care leglementeazd,raporturile cu
subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzdtor fa!d, de Beneficiar pentru respectarea
de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligaliunilor legale gi
profesionale.
7.21. Benefir;iarul are obligalia sd-gi procure toate autoriza\iile gi avizele prevdzute de actele
normative, precum gi Regulamentele (documentele) car,3 sd-i permitd executarea

lucrdrilor in cauzd.
7.22, Pe parcursul executdrii lucr6rilor, Beneficiarul are dreptul sd rlispun[ in scris:

a)

indepdrlarea

de pe

necorespunzdtoare;

gantier

a

oricdror materiale care sunt calitativ

b)
c)

linlocuirea materialelor necorespvnzdtoare calitativ cu trltele corespunzdtoare;
lindepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parJi dt: lucrare necorespunzdtoare

din punct de vedere calitativ.
i.23. in cazul neexecutdrii de c6tre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 7.22., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja gi plati alli antreprenori pentru executarea acestor lucrdri,
pundnd in intdrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, sd
legdtura cu faptul
compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar

in

neexecutdrii.
1.24.

in

cazul

in

care

in timpul executdrii lucr5rilor, pe amplasilmente se descoperd valori

istorice, artistice sau gtiinfifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executarea
lucrdrilor in zona respectivd qi sd comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau
organelor competente acest faPt.
7

.25.

sd menJind cdile de acces
libere, sd retragd utilajele, sd indep[rteze surplusurile de tnateriale, deqeuri qi lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminat'ea lucrdrilor, Antreprenorul

in timpul desfrgurdrii lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia

va eva(lua de pe gantier toate utilajele de construcfie, surplusurile de materiale, deqeurile
gi lucriirile provizorii.
7.26. Antreprenorul trebuie sd ob1in6, pe propria cheltuiald, toate avrzele qi aprobarile 9i sd
pl6teascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum 9i pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarert lucr[rilor. Beneficiarul va
restitui Antreprenorului toate aceste sume in urma confirmSrii de cdtre acesta.
8.

8l

For{a de muncl

Antreprenorul va indeplini toate formalitdJile necesare anga.ilrtii intregii forfe de muncd
pentru rcalizarca lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislafiei in
vigoar,:.

9.

Materialele qi executarea

lucririlor prrlpriu-zise

prevdzuta in documentalia de executare, urmAnd a fi
supuse periodic la diverse testdri de c6tre proiectantul sau E;eneficiarul ce le va solicita.
Antreprrenorul va asigura, la cerere, fo4a de munc[, instrumentele, utilajul 9i materialele
necesare pentru examinarea, mdsurarea 9i testarea lucrdrilor'
Costul probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevdzut in

9.1. Materialele vor fi de calitatea

9.2.
g,3.

g.4.

documenta!ie,in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevdzute qi comandate de Beneficiar pentru'rerificarea unor lucrdri sau
materiale puse in proces de lucru vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeqte cd
materialele nu sunt corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevedlerile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va supotla aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd cle aceqtia au acces tot timpul
la lucrdri pe gantier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

care devin ascunse nu vor fi acoperite ffurd aproibarea responsabilului tehnic
atestat gi, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigur/ind posibilitatea acestora sd

9.5. Lucrlrile

examineze gi sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd sd fitl ascunsd. Antreprenorul va
anunla responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cdte cri astfel de lucrdri, inclusiv

fundaliileclddirii,Suntgatapentruafiexaminate.Resp'gn566ilultehnicatestat$i

9.6.

proiectantul vor participa la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozilia Beneficiarului gi va
reface aceastd parte sau pa4i de lucrare, dacd este cazul Dacd se constatd cd lucrdrile au
fost de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documentafiei de executare,

dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor

fi suportate de Bent:ficiar, iat in caz contrar,

de

Antreprenor.

9.7. Beneficiarul trebuie sd pund la dispozitia Antreprenorului,

in cazul in care nu s-a

convenit altfel, frrl" plard:
suprafetele de teren necesare pentru depozite gi locuri de muncd pe gantier;
racordurile pentru utilitdti (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pdnd la limita

a)
b)

9,8,
9.9.

amplasamentului gantierului.
Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de

m[surat se suportd de c[tre Antreprenor.
Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute irt contract sau fdrd dispozilia
Beneficiarului, precum gi cele care nu respectd prevederile <;ontractului, fdrL a exista in
acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului.
Antreprenorul trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rispunde in fala Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor fi plStite Antreprenorului ttumai dacd se dovedesc a fi
necesare gi se presupune ci ele corespund voinJei Benefir;iarului, in care caz vor fi

notificate imediat.
9,10. Lucrdrile vor incepe dupd 1 zi dela inregistrarea contractuh,ri in modul corespunzdtor gi
primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanfie gi remedieri in perioatla de garanfie
10.1. Perioada

de garanfie pentru lucrdrile prevdzute la art.2,.I al

prezentului Contract

este de 9 ani.

10.2. Perioada de garanfie curge de

la data recepfiei finale gi plina la expirarea termenului

prevdzut lapunctul 10.1 din prezentul contract.
10.3. Antreprenorul are obligaJia ca in perioada de garan{ie s[ inlSture toate defec]iunile ce

lin

de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificdri
transmise de cStre Beneficiar.
10.4. Dacd defectiunile nu se datoreazd neglijen{ei sau lipsurilor Antreprenorului, lucrSrile
fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va
fi evaluat gi pldtit ca lucrdri suplimentare.

11. Rlspunderea

plrfilor

11.1. Parfile de contract rdspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum gi pentru cele ale

reprezentanfilor lor legali gi ale persoanelor fizice gijuridice pe care le utilizeaz[ pentru

indeplinirea obligaliilor ce le revin.

i1,2, Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de construcJii se produce o daun[ unui te4,
pa4ile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre
parli a cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de
vinovalie a fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a
prevdzut altfel. Daca prejudiciul cauzal te(ei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse
de Beneficiar in forma in care a fost aplicaIS, atunci acesta poartd singur rdspunderea,
numai dacd Antreprenorul l-a ingtiinJat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozifiei.

obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reJelelor de utilitdli, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmAnt, materiale sau alte obir:cte, precum gi ca urmare a
unor ingrddiri sau limitdri din proprie vind.
1l.4.in cazul in care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de ex.ecutare a lucrdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea nraterialelor sau p64ilor de

11.3. Antreprenorul este

construclie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum gi cu privire la lucrdrile
executate de alfi agenfi economici, atunci el trebuie s6-i comunice obiecliile, in scris,
Beneficiarului, imediat gi pe cAt posibil, inainte de incep<:rea lucrdrilor. Beneficiarul
rdmdne rdspunzdtor pentru informaJiile, dispozifiile gi livrdrilo sale.
I I .5

. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate gi dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degraddrii gi furturilor pdnd la predarea lucrdrilor cltre IJeneficiar. El trebuie
sd ia mdsuri de proteclie contra degraddrii lucrdrii datoritE. ac{iunilor atmosferice gi a
apei gi s[ indepdrteze zdpada gi gheafa.

Antreprenor a prevederilor oricdrui Regulament sau hotdrdri
ale autoritdfilor administraJiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
gi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenor in mdrimeil sumei prejudiciului.
11.7.Dacd motivele constrAngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre Pe{ile
contractante, atunci cealaltd Parte poate emite pretenlii privind despdgubirea pentru

I 1.6. Dacd nerespectarea de cdtre

fi dovedite.
1 1.8. Pentru refuzul de a executa lucr[rile prevdzute in prezentul Contract, se va reline garan]ia
de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituit[ in conformitate cu
prevederile punctului 7 .9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de
5% din suma totald a Contractului.
daunele intervenite gi care pot

1

1.9. Pentru executarea cu intdrziere a lucrdrilor, Antreprenorul pcartd rdspundere materiald in

valoare de 0,loh din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intArziere, dar nu mai mult de 5
'h din suma totald aprezentvlui Contract. in cazul in care intdrzierea depSgegte 30 zile
lucrdtoare, se considerd ca fiind refuz de a executa lucrErile prevdzute in prezentul

Contract Ei Antreprenorului i se va refine garan\ia de bund executare a contractului, in
cazulin care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
11.l0.Pentru achitarea cu intArziere, Beneficiarul poartd rdspundere materiald in valoare de
0,1% din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai mult de | % din
suma totalI a prezentului Contract.
ll.ll.Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de datne - interese, compensalii
pldtibile conform prevederilor legale, in privinfa sau ca rrmare a unui accident sau

prejudirriu adus unui muncitor sau altei persoane angqate de Antreprenor, cu exceplta
unui a,ccident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agenJilor sau a
angajalilor acestora.
12. Solufionarea

litigiilor

litigiilor privind calitatea qi proprietdfile materialelor de construcfie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite,

12.1. in cazul

fiecare parte poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte pELr[i, sd ceard efectuarea unor
cercetdri de cdtre o institulie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se
suportEL de partea a

cdrei culpd a fost doveditd.

13. Rezilierea contractului
It3.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dac6:
Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligaJie care este

a)

b)
c)

in sarcina sa qi prin

aceasta

pune pe Antreprenor in situaJia de a nu putea executa lucrarea;
Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;

Beneficiarul notificd Antreprenorul, c5 din motive r.eprevdzute gi datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaliunilor

contractuale.
t3.2. Benefirliarul poate cere rezilierea contractului, dac6:
Antreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are
o ipotecd pe capital;

a)
b)
c)

Antreprenorul a abandonat contractul;
Antreprenorul nu incepe lucrarile fdrd sd aibd un rnotiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;
d) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespun:.zdtoare de pe gantier sau nu
a refbcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul ct>ntract.
t3.3. Cerereil de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. gi 13.2.
din prezentul Contract se va comunica in scris pA{ii contractante cu cel pufin 15 zile
lucrdtoare anterior dd{ii solicitate de reziliere.

t3.4. Benefir;iarul, incaz de reziliere a contractului, va convoca (lomisia de recepJie careva
efectua. receptia cantitativd gi calitativa a lucrdrilor executate.
t3,5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situaJia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor p::ovizorii, dupd care se vor
stabili sumele care urmeazd, sE,le pl6teascd in conformitate cu prevederile contractului,
precufir gi daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorurl din vina cdruia s-a reziliat
Contractul.

va efectua numai d,-rpd expirarea perioadei de
garanfie (dupA efectuarea recepliei finale), iar in cazurile prevdzute la literele c) si d)

13.6. Plata garanfiei de bund executare se

punctul 13.2. din prezentul articol dupd rezilierea contractului.
113.7.

Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu

respectarea prevederilor legale.

14. Dispozifii finale

1

4

.1

, Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi c itite gi vor lt interpretate
fiind parte integrantd a prezentului contract:

a)

b)
c)

ca

prezentul formular de contract completat gi semnat;
ofefia, formularul de ofertd gi anexa la formularul de ofert6;

listele cu cantitSli de lucrdri gi utilaje, devizele-ofertA G3,

F:, F7) gi listele cu

consumurile de resurse anexate.
l4.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iat'in caz de necesitate, in altd

limba cle circulalie internalionald.
14.3. in cazurile in care apar ambiguitali sau discrepanle in clauzele prrezentului Contract,
acestea vor fi clarificate de Beneflciar, care va emite Instnrcfiuni in acest sens pentru
Antreprenor.
14.4. in documentele contractului nu se pot face modifi c1ri lard acordul arnbelor PA{i.
14.5. Prezent;ul Contract se considerd incheiat la data semndrii gi in1.rd in vigoare dupd
inregisr[rarea lui de cdtre Trezoreria de Stat a Ministerului Finanlelor. fiind valabil pitndla

31decembne2019.
14.6.Prezenrtul ContractreprezintS acordul de voinld al ambelor PA(i gi este semnat astdzi,
2018.
")\ "
l4.7.Pentru confirmarea celor men{ionate mai sus, Pd{ile au semnat prezentul Contract in
conforrnitate cu legislalia Republicii Moldova,la data gi anul indicat,s mai sus.

15. Rechizitele juridice, pogtale gi de pllfi

ah Pirfilor

Beneficiarul
Inspectoratul General al Poli
Adresa: mun. Chiqindu,
str. L. Tolstoi 24lI of.216.
Tel. 079 5:i5-650
Banca: BC "Eximbank-Gruppo
Veneto BanLca" SA
c/b: EXMIVLMD22476
clf :1013600036806

Adresa pogtald: mun. Chigindu,
rur
str. Ti
Tel.022-868-130
Banca: Min. Fin - Trezoreria de Stat

\

Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 10136010004%

IBAN: MD86EX0000

$ef al IGP

t. Dolinf6

Anexa
la contractul nr.
din "Jr("

SPECIFICATIA LUCRARILOR

Nr.

Denumirea

Cod CPV

lucrdrilor

Suma totali
(cu TVA)

5

6

J

2

Lucr[ri de reconstruc{ie a Izolatorului
Detenjie Provizorie a IP Cahul,
or.Cahul, str.3lAugust 1989 nr.10

(fdriiTVA)

Sumrn totalS

de

45000000-7

4

463, 659,17

5 356 391,00

(conform devizelor locale anexate, F-3,
F-5. F-7)

TOTAL:

s 3s6 391.00

ACHIZITII

,

PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA

NT. 6'{

privind achizi[iaprin Licita{ie publica

"-l\."_

2olg

mun. Chigindu

l.
1.1

Pirfile contractante

Prezentul contract este incheiat
6608" iunie 2018, publicatl

in urma Licitafiei Publice nr. 1g102036 din
in BAP nr. 39 din 6518" mai 2018 pentru

achizifionarea lucrlrilor de reconstruc{ie a izolatoare6r de deten{ie provizorie
din cadrul subdiviziunilor Poli{iei gi lucriri de construr:tie (modularlj a Sp 6 al
IP R,fl$cani din mun.Chisiniu (REPETAT), cod CPV: 45000000-7 intru
reahzaurea Strategiei de dezvoltare a Poli{iei pentru anii 2(116
- 2020, aprobatd prin
Hotdrflrea Guvernului nr. 587 din 12 mai 2016, precum obiectivului specific nr.
4.2.1 "Reducerea relelor tratamente, abuzului ;i discrimindrii
fayd de persoanele
aflate in custodia Poliyiei" din Acordul de finanfare pentru reforma poliliei, nr.
CRIS: ENI/20151038-144, intre Inspectoratul General al politiei cu sediul in mun.

chiginau, str. Tiraspol, llll,

cod nrcut tot:001000495,

cont
FinanJelor Trezoreria de
Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentar prin qeful Alexandru PINZARI, in
calitate de Beneficiar, pe de o parte si ,'Green Engineering" sRL. cu sediul in
mun. Chiqindu, str. L. Tolstoi 2411, of .276, tel: 0795 95 (;s0jnreglstrat la Camera
de inregistrare de Stat sub nr.384297 din 07.05.2018, cod fiscallot:oooo36g06,
banca BC "Eximbank-Gruppo veneto Banca,, SA, cod bancar EXMMMD22476,
cont IBAN: MD86EX0000002251650567MD, autorizat pentru activitatea in
construcJii: LicenJa A MMII nr. 043191 din 04.12.2013, eliberatd de Camera de
Licentiere, pe un termen de pdnd la 04.12.2018, pentnr genurile de activitate:
construrctii de clSdiri si construcfii inginereEti, refele tehnico-edilitare, reconstructi,
repreze:ntatd prin directorul Gheorghe ONU, in calitate de Antreprenor, pe
de
altd oafte.

IBAN-

deschis

la Ministerul

1.2 Specificafia lucrdrilor (anexa) va fi

consideratd parte componentd

gi

integrald,

a

prezentului Contract.

2.
'2.1

Obiectul contractului

lucrlri

de reconstruc{ie a lzolatorului de Deten{ie
Provizorie a IP S6ngerei din or. S6ngerei str. Inderpendenfei 100, cod CPV
45000000-1/, in conformitate cu prevederile caietului de sarc:ini gi proiectului tehnic, cu
detaliile de execufie, precum gi a normativelor, standardelor gi prescripfiilor tehnice in
vigoare
Antreprenorul se obligd sd execute

3.

Perioada de executare
3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 4 luni calendaristice dupa
inregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de incepere a
executdrii gi asigurdrii lucrului ritmic de cdtre beneficiar.
"\.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constr6ngerea activitAtii se datoreazf"
urmdtoarelctr cauze
a) gene:rate de Beneficiar;
b) datoritd forfei majore sau altei situalii extreme neimputabile gi imprevizibile
pentru Beneficiar sau Antreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care impiedic[ respectarea in executare a normelor
gi relglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor cai,stelor de sarcini;
d) calarnitdlilor naturale recunoscute de autoritatealegald.
3.3. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrdrilor
sau a unor pdrfi ale acestora pe o duratd gi in modul in <;are Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul. La terminarca lucririlor, Antreprenorul
va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite condiliile de receplie, solicitdnd convocarea
Comisiei. inbazaacestei notificdri, Beneficiarul va convoca Comisia de recepfie.
|1.4. inbaza dor:umentelor de confirmare a executdrii gi a consrlatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite condiJiile pentru anunlarea Comisiei de
receplie. in cazul in care se constatd cd sunt lipsuri gi deficienfe, acestea vor fi aduse la
cunogtinfa Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesiare pentru frnalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor qi deficienlelor, la o noud
solicitare a Antreprenorului, Beneflciarul va convoca Comisia de receplie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentafia de executare,
cu reglemerrtdrile in vigoare qi cu prevederile din contract, in funclie de constatdrile
fEcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recep{ia. RecepJia poate fi ftcutd gi pentru
parfi de construcJie distincte fizic gi funcJional.

4.

Valoarea

lucrlrilor

qi

modalitifile de plati

4.1. Valoarea lucrdrilor de reparatie prevdzute la pct. 2.I, ce reprezintd obiectul prezentului
Contract este de 4 557 208.00 (patru milioane cinci sute cinzeci si sapte mii doul sute
opt lei. 00 trani) MD. inclusiv TVA.
,[.2. AchitArile l,or fi efectuate in limita bugetului anual, aprobat rie Ministerul Finan{elor in
decurs de 30 de zile calendaristice dupd finisarea lucrdrilor, conform procesului-verbal

de receplie al lucrdrilor.

4.3,

Plata factr-rrii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situafiei de plata

definitive cle cbtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungegle din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va
fi platita imediat.

'L4.

Contractul nu va

fi considerat

executat pdna cdnd procesul-verbal de receplie finald nu va

fi

semnat de Comisia de recepJie, care confirmd cd lucririle au fost executate conform
Contractului.

4.5.

RecepJia finald va

fi

efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrdrile executate nu va
conditionatd de
semnarea pr:ocesului-verbal de receplie finald.

fi

5.

Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile c6nd urmeazd. sd, fie

fEcute modificdri la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, pdrlile se vor conforma prevederilor actelor normative
cu incidenlii in domeniul achizifiilor publice ce reglementeaz,.dmodalitdlile de ajustare a

valorii contnactelor de achizilii publice.

6.
6.1. Antreprenorul

6.2.

6.3.
6.4.

'1.

7.2,

este obligat sd execute toate lucrdrile,prevdzuLte

in contract, in termenele

stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor gi gllficul de executare gi de o
calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.
in cazul in care pe{ile din lucrarea ce se contracteazl se executd in subantreprizd.,
Antreprenorul trebuie sd prezinte Beneficiarului, lista subanl;reprenorilor de specialitate
gi lucrdrile pe care acegtia le vor executa.
Pe parcursuLl executdrii lucrdrilor, Antreprenorul este obligrat sd comunice, la cererea
Beneficiaru,lui, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor dle specialitate.
Angajarea fo(ei de muncd pebazd, de acord nu este consideratd,caftcdnd obiectul unei
subcontractiiri.

7.
7

Antreprenorul gi subantreprenorii de sprecialitate

.Drepturile gi obligafiunile Antreprenorului gi alle Beneficiarului

intreaga documentaJie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre
Beneficiar Jla dispozifia Antreprenorului in trei exemplare,, in termenele stabilite in
contract, prin graficul de executare a lucrdrilor publice.
Antreprenorul are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documenta{ia de
executare 9i prevederile actelor normative in vigoare in corLstructii. De asemenea, are
obligaJia de a conduce executarea lucrdrii contractate gi de a veghea asupra menfinerii
ordinii la loi:ul unde se desfdgoari activitatea.

7

.3.

Documentafia pusd la dispozilia Antreprenorului se repartizeazd astfel:
un eKemplar integral al documentafiei se prevede pentru completare
tehnirle;

a)

a

cd1ii

b)

douiL exemplare rdmAn la dispozilia Antreprenorului dintre care un exemplar se
pdstreazd.

c)

altul va

la gantier.

fi linut

de cdtre acesta la dispozitrie pentru r;onsultare de cdtre Agenfia
pent.ru Supraveghere Tehnic6, precum gi de cdtre alte llersoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

''7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurbri (atagamentele) qi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasca gi sunt
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de cdtre
Beneficiar rsau Antreprenor, dupd caz,la cererea gi in decurs de 15 zile calendaristice
dupd finisare a lucrdrilor conform graficului de executare a lucrdrilor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri dec6t cele stabilite
in contract qi trebuie sd fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.
1.5. Oferta adjurlecat6 face parte integrantd din contract. Ea trebuie sb fie corectd qi completd.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract gi toate operafiunile pentru
terminarea gi intrefinerea corespunzdloare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, gralicul de egalonare valoricd a
mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate: cu graficul de executare a
lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd conlind
instruc{iuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cAte ori este posibil, cd acesteil pot sd provoace intdrzieri
sau intrerupreri in desfbgurarea lucrdrilor. Notificarea va conJine detaliile sau dispozi{iile
ce se cer gi va specifrca data la care acestea au fost necesare, precum gi int6rzierile sau
intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
7.7. intreaga dooumentafie necesard pentru executarea lucr[rilor d,e subantr eprizd,va ti pusd la
dispozilia subantreprenorilor de c6tre Antreprenor, fdrd, plat6, in dou[ exemplare, in
termenele rlin subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

7.8. Antreprenorul va executa gi va intrefine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd,
materialele, utilajele de construclii gi obiectele cu caracter prrovizoriu pentru executarea
lucrarilor. ,/rcesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru lloate operaJiunile executate
pe gantier gi pentru procedeele de executareutilizate.

7.9. Forma de garanJie bancar[ agreatd, de Beneficiar este garanl.ia unei bdnci, pentru suma
ce reprezintd, garan(ia de bund executare a contractului,, in cuantum de 5% din
valoarea contractului atribuit.
7.10. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angatleazd" sd obfind garanJia din
partea unei bdnci, pentru o sumd care reprezintd" garartlia de bund executare a
contractului, in cuantum de 5 oh din valoarea contractului atritruit.
7.1

l. Garanlia d,e bund executare se va restitui

Antreprenorului in baza notificdrii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-

verbal de rer;epfie f-rnala.
7.12. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului garanfiala termenul fixat, cel ftrziula
expirarea duuatei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pdndla acea datd pretenJii
asupra ei. Atdta timp insd cAt pretenfiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul

poate re{ine

o patle corespunzdtoare din valoarea garanliei, in limitele prejudiciului

cavzat.

'/.13, Antreprenorul garanteazd
cd,,la data recepJiei, lucrarea executatd are calitdlile stipulate in
contract, cc,respunde reglementarilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de vicii care ar

diminua sa.u chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
'7
.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atdta timp c6t
rezultatele l;e inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
f/.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfhgurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura
accesul la locul de munc6, in ateliere, depozite gi oriunde se desfdgoara activitaJi legate
de realtzarea obliga{iilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie

i se dea toate ldmuririle,
condiJia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge tainele Antreprenorului. Informafiile
secrete, pr,3cum gi documentafiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidenlialie.
7.16. Beneficiarul este autorizat sd, emitd dispoziliile pe care le considerd necesare executdrii
desenele gi documentafia de executare pentru examinare gi sd

lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului gi dirigintelui de gantier, cu excep{ia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Benef,rciarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din parteaAntreprenorului.
i'.17. DacE Antrt:prenorul considerd cd dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inopoftune, el poate ridica obiecfii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozifiile
primite, in rafara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispoziliilor Beneflciarului se creeazd dificultdli in executare, care genereazd, cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de cbtre Beneficiar.
'7'.18. Pentru verilltcarea
trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sd protejeze gi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

lucrlrilor.
'i.19. Ridicdrile de teren, trasbrile gi cotele de nivel, precum gi alte
documente puse la
dispozilia r\ntreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt
hotdrdtoare. Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite gi sd ingtiinleze
Beneficiarull cu privire la erorile gi inexactitd{ile constatate sau presupuse.
'7.20. Anrreprenorul are obligaJia sa stabileasc5 toate relaliile
care reglementeazdraporturile cu
subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzdtor fa\d, de Beneficiar pentru respectarea

de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obliga{iunilor legale

gi

profesionale:.
7

.21. Beneficiarul are obligafia sa-gi procure toate autorizalrile gi avizele prevdzute de actele
normative, precum gi Regulamentele (documentele) care s5-i permitd executarea
lucrdrilor in cauz6,.

7.22. Pe parcursul executirii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispun6 in scris:

a)

indepdrtarea

de pe

necorespunzdtoare;

gantier

a

oricdror materiale care sunt calitativ

b)
c)

inlor;uirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pd(i de lucrare necorespunzdtoare
din punct de vedere calitativ.

7.2i. in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul7.22., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja qi plAti alli antreprenori pentru executarea acestor lucr[ri,
punAnd in ifiArziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditriile legii, sd
compensez,e 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 gtiinfifice, Antreprenorul este obligat sd opreasc6 executarea
lucrdrilor in zona respectivd qi sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau
organelor competente acest fapt.

7.2!;.in timpul clesfbgurdrii lucrdrilor, Antreprenorul are obligalia s[ menfind cdile de acces
libere, sd retrag6 utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri qi lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
va evacua de pe qantier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, degeurile

provizorii,
7.26. Antreprenorul trebuie sd ob!in6, pe propria cheltuiald, toate avizele gi aprobdrile gi sd
plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum gi pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va
restitui Antreprenorului toate aceste sume in urma confirm[rii de citre acesta.
gi lucrdrile

8.
8.1

Forta de muncl

Antreprenorul va indeplini toate formalitd{ile necesare angajarii intregii fo4e de muncd
pentru reahzarea lucrdrilor contractate in confbrmitate cu prevederile legislafiei in
vigoare.

9.
9.1. Materialele vor

Materialele gi executarea

lucrlrilor propriu-zise

fi de calitatea prevdzutb in documentaJia de executare, urmdnd a fi

supuse periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.

9.2.
9.3.

9.4.

Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munc[ instrumentele, utilajul qi materialele
necesare pe,ntru examinarea, mdsurarea gi testarea lucrbrilor.
Costul protrelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevdzut in
documenta!:ie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
materiale puse in proces de lucru vor fl suportate de Antreprenor, dacd se dovedegte cd
materialele nu sunt corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului.in cazcontrar, Benef-rciarul va suporta aceste cheltuieli.
Benef-rciarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acegtia au acces tot timpul
la lucrdri pe gantier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
care devin ascunse nu vor fi acoperite frrd aprobarea responsabilului tehnic
atestat gi, dupd ca4 a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd

9.5. Lucrdrile

examirreze gi sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd sd firl ascunsd. Antreprenorul va
anunla responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de c6te ori astfel de lucrdri, inclusiv

fundafiile cl[dirii, sunt gata pentru a

\).6,

h

examinate. Reslronsabilul tehnic atestat gi
proieptantul vor participa la examinarea gi mdsurarea lucrdriklr de mai sus.
AntrEprenorul va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului gi va
refacg aceastd parte sau p6(i de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constat6 cd lucrdrile au

fost de calitate corespunzdtoare gi rcalizate conform documentatiei de executare,
dezvqlirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Benr:ficiar, iar in caz contrar, de
Antrqprenor.

\).7. Benefir:iarul trebuie sd pund la dispozifia Antreprenorului, in cazul in care nu

s-a

convgnit altfel, fdr[ plat6:

a)
b)
9.8.

suprafe{ele de teren necesare pentru depozite gi locuri de muncd pe gantier;
racordurile pentru utilitSfi (apd,, gaz, energie, canalizarc etc.) p6nd la limita
amplasamentului gantierului.

Costurile pentru consumul de utilitSji, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsufat se suportd de cdtre Antreprenor.

9.9.

Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute irL contract sau fdrd dispozijia
Benefu:iarului, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului, frrd a exista in
acest srens o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plStite Antreprenorului.
Antreprenorul trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fala Beneficiarului de toate pagurbele pe care le-a provocat
acestuira. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului rLumai dacd se dovedesc a 1l
necesare gi se presupune cd ele corespund voinlei Benefi<;iarului, in care caz vor fi
notificate imediat.
!).10. Lucrdrile vor incepe dupd 1 zi dela inregistrarea contractului in modul corespunzdtor gi
primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanfie gi remedieri in perioadla de garanfie
10.1. Perioacla

de garan\ie pentru lucrdrile prevdzute la art.2.I al

prezentului Contract

este de 9 ani.

10,2. Perioadla de garanJie curge de la data receptiei finale gi p6.nd
prev[zr.tt la punctul 10.1 din prezentul contract.

la expirarea termenului

10.3. Antreprenorul are obligalia ca in perioada de garanJie sd inldture toate defec{iunile ce lin
de norespectarea clauzelor contractului, pe cheltuialS proprie, in urma unei notific[ri
transmise de cdtre Beneficiar.
10.4. Dacd defecfiunile

nu se

neglijenfei sau lipsurilol Antreprenorului, lucr[rile
fiind pr.ecutate de cdtre acesta, conform prevederilor contraclului, costul remedierilor va
fi evaluat gi pldtit ca lucrdri suplimentare.
datoreazd.

ll.
1

Rispunderea

pirfilor

1.1. Pdrlile de contract rdspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum gi pentru cele ale
repreze.ntanfilor lor legali gi ale persoanelor frzice gi juridice pe care le utilizeazd pentru

indepfinirea obligafiilor ce le revin.

1I.11.

Dacd

in legdturd cu executarea lucrdrilor de construcfii

se produce o daun6 unui te4,
pa(ile contractante rdspund solidar, conform prevederilor lergale. P'entru stabilirea intre
pdrti a cuantumului rSspunderii pentru dauna provocatd se va line seama de gradul de
vinovdfie a fiecdrui partener in producerea acestei a, dacd, in clauzele contractuale nu s-a
prevdzut altfel. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei m6suri
dispuse
de Beneficiar in forma in care a fost aplicatd", atunci acesta poartd singur rdspunderea,
numai dacd Antreprenorul l-a ingtiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozi!iei.

t1':i' Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdli, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmAnt, materiale sau alte obir:cte, precum qi ca urmare a
unor ingrddiri sau limitdri din proprie vin6.
l1.4.in cazulin care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea nraterialelor sau plrfilor de
construcfie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, pret:um gi cu privire la lucrdrile
executate de al{i agenJi economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiec}iile, in scris,
Beneficiarului, imediat gi pe cdt posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul
rdm6ne rdspunzdtor pentru informafiile, dispoziliile qi livrdril<: sale.
1l'5. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrSrile executate qi dotdrillpe care le are la dispozitrie
impotriva degraddrii gi fuilurilor pdnd la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El trebuie
sd ia nrdsuri de protecfie contra degraddrii lucrdrii datoritd acfiunilor atmosferice
Si a
apei qi sa indeparteze zdpada gi gheala.
I 1.6. Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenor a prevederilor oricdrui Regrulament sau
hotdrdri
ale autoritdJilor administraliei publice locale sau ale altor orgrme locale, legal constituite,

9i care au caracter obligatoriu la

executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenor in mdrimea sumei prejudiciului.
11.7' Dacd' motivele constrAngerii sau ale intreruperii sunt impuLtabile uneia dintre pd4ile
contractante, atunci cealaltd Parte poate emite pretentii privind clesp[gubirea pentru
daunele intervenite gi care pot fi dovedite.
1 1.8' Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevdztfie
in prezentul Ccntract, se va retin e garanlia
de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitii in conformitate cu
prevederile punctului J .9, in caz contrar Antreprenorul suport[ o penalitate in valoare de
5o/o din suma totald a Contractului.
11.9. Pentru executarea cu intdrziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd rdspundere materiald
in
valoare de 0,1o/o din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi d,eint|r2iere, dar nu mai mult de 5
o/o din
suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intlrzierea depdqeqte 30 zile

lucrdtoare, se considerd, ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul
Contract gi Antreprenorului i se va reline garanlia de bunb erxecutare a contractului, in
cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederik: punctr"rlui 7.9.
ll.l0.Pentru achitarea cu intdrziere, Beneficiarul poartd, rSspunder:e materriald in valoare de
0,1%o din suma lucrdrilor, pentru fiecare zideintdrziere, darnu mai mult de
I % din
suma totald a prezentului Contract.

Il.ll'Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune

-

interese, compensalii

pldtibile conform prevederilor legale, in privinJa sau ca unnare a unui accident

sau

prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate rle Antreprenor, cu exceplia
unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Benefioiarului, a agenfilor sau a
angajafilor acestora.

12.

Solufionarea litigiilor

12.1. in cazul

litigiilor privind calitatea gi proprietdJile materialelo:r de colstruclie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajeJor de construclie folosite,

fiecare parte poate, dupa o ingtiinfare prealabild a celeilalte p2i(i, sd ceard efectuarea unor
cercetdri de cdtre o institulie publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se
suportd de partea a cdrei culpd a fost doveditd.

13. Rezilierea contractului
13.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacd :
Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligafie care este in sarcina sa gi prin aceasta
pune pe Antreprenor in situaJia de a nu putea executa lrcrarea;
Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;

a)

b)
c)

Beneficiarul notificd Antreprenorul, cd din motive neprevdzrute gi datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacd:

a)

b)
c)

Antreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionlrii sau are
o ipotecd pe capital;
Antreprenorul a abandonat contractul;

Antreprenorul nu incepe lucrdrile fdrd sb aibd un nrotiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rczonabil de la prirnirea dispoziJiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;
d) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe gantier sau nu
a refrcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele men{ionate lapunctele 13.1. gi
13.2.
din prezentul Contract se va comunica in scris pd4ii contrarttante cu cel pufin 15 zile
lucrdtoare anterior dafii solicitate de reziliere.
l3'4' Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca Comisia de recepfie care va
ef-ectua recepfia cantitativd gi calitativa a lucrdrilor executate.
13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucr6rilor
efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor pr<lvizorii, dupa care se vor
stabili sumele care urneazd, sd,le pl5teascd in conformitate cu prevederile contractului,
precum gi daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din virLa cdruia s-a reziliat
Contractul.
13.6. Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dulrd expirarea perioadei
de
garanfie (dupd efectuarea recepfiei finale), iar in cazwile prevdzute la literele c)
si d)

punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

l3'7. Dupd rezilietea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu

respectarea prevederilor legale.

14. Dispozifii finale
t4.1. Urmdtoarele documente (anexe laprezentul contract) vor fi <:itite gi vorfi interpretate ca
fiind parle integrantd a prezentului contract:
a) prezentul fbrmular de contract completat gi semnat;
b) of-erta, fbrmularul de of'erta gi anexa la fbrmularul de ofert6;

c)

listele cu cantitdfi de lucrdri gi utilaje, devizele-ofertd (F3, F5, F7) qi listele cu

consumurile de resurse anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar: in caz de necesitate, in altd
limbd de circulafie internafionald.
14.3. in cazurrle in care apar ambiguitdli sau discrepanle in clauzele prezentului Contract,
acestea vor

fi clarificate de Beneficiar,

care va emite Instnrc{iuni

in acest sens pentru

Antreprenor.
14.4. in documentele contractului nu se pot face modifi cdri lardacordul ambelor Pd4i.
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii gi intrd in vigoare dupd
inregistrarea lui de cdtre Trezoreria de Stat a Ministerului Finanfelor, fiind valabil pdndla

3l decembrie2019.

14.6.

ezintE, acordul de voinJd

2018

al ambelor Pa(i gi este semnat astdzi,

.

14.7. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Pdrfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislafia Republicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.

15. Rechizitele

juridice, pogtale 9i de pll{i ak: Pirfilor

treprenorul
Green Ensineeri

Beneficiarul
Inspectoratul Ge:neral al Politiei

Adresa: mun. Chiqindu,
str. L, Tolstoi 24ll of.216.
Tel. 079 535-650
Banca: BC "Eximbank-Gruppo
Veneto Banca" SA
c/b: EXMMMD22476
c/1' : 1013600036806

IBAN: MD86
Director

Adresa pogtal5: mun. Chigindu,
str. Tiraspol. 11/1

Tel.022-868-130
Banca: Min. Fin - Trezoreria de Stat
Cod: 'fREZMD2>{:
Cod fiscal: 1013601000495

50s67MD

IBAN:

$ef al IGP

'"

i#.:",
'..',

Gheo

-'..'.

',,],, 1

:'

andru PINZi{,RI

ll,'-*qgli

7

$t.Dolinfa

SPECIFICATIA LUCRARILOR
f)enu:mirea

Suma totali

lucr:irilor
Lucrdri de reconstruc(ie a Izolatorului
de Detenfie Provizorie a IP Sflngerei,
or.SAngerei str.lndependentei nr.100
(conform devizelor locale anexate. F-

(fnrii TVA)

45000000-7

3 797 673,33

Suma totali
(cu TVA)

4

557 209,00

3, F-5, F-7)

TOTAL:

Gheorghi

4 ss7 208.00

,

A(SHIZITII

PUBLICE

/0

COINTRACT DE ANTRBPRIZA

/'

NT. b )

privind achizilia prin L icitaf ie Publica

mun. Chigindu

l.

l.l

Plrfile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma Licitafiei Pubtice nr. 18/02036 din
6(08" iunie 2018,, publicatl in BAP nr. 39 din 6618" mai 2018 pentru
achizi{ionarea lucririlor de reconstrucfie a izolatoarelor de deten{ie provizorie
din cadrul subdivjiziunilor Poli{iei gi lucriri de construLc{ie (modulari) a SP 6 al
IP Fi.flqcani din mun.Chiginlu (RBPETAT), cod CPV: 45000000-7 intru
realizarea Strategieri de dezvoltare a Polifiei pentru anii 2:,016 - 2020, aprobatd prin
Hot[rdrea Guvernului nr. 587 din 12 mai 2016, precurn obiectivului specific nr.
4.2.1 "Reducerea relelor tratamente, abuzului ;i discrhnindrii fald de persoanele
aflate tn custodia Poliliei" din Acordul de finanJare pontru reforma Polifiei, nr.
CRIS: ENI/2015/038-l44,intre Inspectoratul General al Politiei cu sediul in mun.

Chigirndu,

str. Tiraspol, nll,

cod fiscal

1013601000495, cont

IBANI
deschis la Ministerul Finantelor Trezoreria de
Stat, cod bancar I'REZMD2X, reprezentat prin geful y',lexandru PINZARI, in
calitate de Beneficiar, pe de o parte si "Green Engineering" SRL. cu sediul in
mun. Chiqindu, str. L. Tolstoi 2411, of.276,tel 0795 95 650, inregistrat laCamera
de inregistrare de lJtat sub nr.384291 din 07.05.2018, cod fiscal 1013600036806,
banca BC "Eximbank-Ciruppo Veneto Banca" SA, cod bancar EXMMMD22476,

cont

IBAN:

MD86EX0000002251650567MD, autorizat pentru activitatea in
A MMII nr.043191 din 04.12.201.), eliberatd de Camera de
Licen[iere, pe un termen de pdna la 04.12.2018, penlru genurile de activitate:
construclii de cladiri Ei construcfii inginereqti, reJele tehrrico-edilitare, reconstructi,
reprezzentata prin directorul Gheorghe ONU, in calita:e de Antreprenor, pe de
constr:ucfii: Licenla

altd pilrte.

1.2

Specifircalia lucrarilor (anexa)
prezentului Contract.

2.

va

fi

considerata parte componentd

qi integrala

a

Obiectul contractului

2:..1 Antreprrenorul se obligd sd execute lucrlri de reconstrucfie alzolatorului de Detenfie
Provizorie a IP R0qcani din or. Riqcani, str. Independen{ei 36, cod CPV 45000000-7,
in confiormitate cu prevederile caietului de sarcini gi proiec'.ului tehnic, cu detaliile de
execulie, precum gi a normativelor, standardelor gi prescripliilor tehnice in vigoare

3.
3,1

.

Perioada de executare

Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 4 luni calendaristice dupd
inregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de inceoere a
executdrii gi asigurdrii lucrului ritmic de cStre beneficiar.

i.z.

Perioada de executare poate
urmdtoarelor cauze;

a)
b)

aa
J.J.

3.4.

fi

prelungitd dacd constr6ngerea activitdfii se datoreazd

generate de Berneficiar;

datoritd forfei rmajore sau altei situalii extreme neimpulabile gi imprevizibile

pentru Beneficiar sau Antreprenor;
influenlei
factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor
c)
lpi reglementdrjilor tehnice in vigoare a prevederilor cair:telor de sarcini;
d) r:alamitdlilor naturale recunoscute de autoritatea legald,
Confonn dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul vrl sista executarea lucrdrilor
sau a r-rnor pdrli ale acestora pe o duratd gi in modul in c:are Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
va notilhca Beneficiarul cd sunt indeplinite condiJiile de rec<:pfie, solicitdnd convocarea
Comisioi. inbazaaceistei notific[ri, Beneficiarul va convoca (]omisia de recepfie.
in baza documentelor de confirmare a executdrii gi a consl,atdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite condiliile peniru anunlarea Comisiei de
receplie. incazttl in care se constatd cE sunt lipsuri gi deficie:nfe, acestea vor fi aduse la
cunogtirrla AntreprerLorului, stabilindu-se termenele necesare pentru frnalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidirii tuturor lipsurilor gi deficienJelor, la o noud
solicitar:e a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca Comisia de receplie. Comisia de
recepfier va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu Cocumentafia de executare,
cu reg|:mentdrile in vigoare gi cu prevederile din contract in funclie de constatdrile
{Ecute l}eneficiarul va aproba sau va respinge recepJia. Receprfia poate fi fdcutd gi pentru
pA4i de construclie distincte fizic Ai funcJional.

4.

Valoarea

lucrlrilor

qi modalitlfile de

plati

4,1. Valoarea lucrdrilor drl reparafie prevdzutelapct.2,I, ce reprezintd obiectul prezentului
Contraot este de 3 968 272.00 (trei milioane noul sute saizeci si opt mii doul sute
saptezeci si doul lei.00 bani) MD. inclusiv TVA.
4.2. Achitdrile vor fi efecrluate in limita bugetului anual, aprobat rle Ministerul Finan{elor in

decurs de 30 de zile calendaristice dupd finisarea lucrdrilor, conform procesului-verbal
de receplie al lucrSrilor.

4.3.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea gi acceptarea situatiei de platd
definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungegl;e din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale
fi pldtitd imediat.

litigii, contravaloarea

lucrari, or care nu sunt

in litigiu va

4.4.

Contractul nu va fi considerat executat pana c6nd procesul-verbal de recepfie final[ nu va
fr semnat de Comisia de receplie, care conflrmd cd lucrarik: au fost executate conform
Contractului.

4.5.

Recepfia finald va

fi

efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrdrile executate nu va condilionatd de
semnarea procesului-verbal de recepJie finald.

fi

5.

Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru

cazurrle cAnd urmeazd, sd fie fbcute modificdri la viiloarea contractului privind
majorarea sau reducerea acestei a, pdr\ile se vor conforma pr<:vederilor actelor normative

cu inciden![ in domeniul achiziJiilor publice ce reglementeaz:d,mod,alitdfile de ajustare
valorii contractelor de achizifii publice.

6.
6.1.

6'2.
6.3.
6.4.

Antreprenorul gi subantreprenorii de s;recialitate

Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor gi grirficul de executare gi de o
calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.
in cazul in care p54ile din lucrarea ce se contracteazd. ser executd in subantreprrzd",
Antreprenorul trebuie sd prezinte Beneficiarului, lista subanl,reprenorilor de specialitate
gi lucrdrile pe care acegtia le vor executa.
Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul este obligrlt sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.
Anga.iarea fo4ei de muncd pebazd, de acord nu este consideratd ca fdcAnd obiectul unei
subcontractdri.

7.
7.1,

Drepturile qi obligafiunile Antreprenorului gi alle Beneficiarului

intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cdtre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul de executare a lucrdrilor publice.

7.2. Antreprenorul are obligaJia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract,

7

,3.

a

pe

proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentaJia de
executare gi prevederile actelor normative in vigoare in corstrucfii. De asemenea, are
obligafia de a conduce executarea lucrdrii contractate gi de a veghea asupra menlinerii
ordinii la locul unde se desfrgoard activitatea.
Documentatia pusd la dispozifia Antreprenorului se repartizea;ld astfel:
a) un exemplar integral al documentafiei se prevede pentru completare a cdr\ri

7.4,

b)

tehnice;
doub exemplare rdmdn la dispozilia Antreprenorului dintre care un exomplar se
pdstreazd la qantier.

c)

altul va

fi linut

de cdtre acesta la dispozitrie pentru consultare de cdtre Agenlia
pentru Supraveghere Tehnicd, precum gi de cdtre alte persoane autorizate. inclusiv
responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) gi
alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie: sd le intocmeascd gi
sunt
cerute de subantreprenorul proiectant, vor
puse la d..spozifia acestuia de cdtre
Beneficiar sau Antreprenor, dupd, caz, la cererea gi in decurs de 1 5 zile calendaristice

fi

7

'5,

dupd finis are a lucrdrilor conform graficului de executare a lucrdrilor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alto scopuri dec6t cele stabilite
in contract qi 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.
Prelurile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract gi toate operafiunile pentru
terminarea qi intrelinerea corespunzdtoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, gralicul de egalonare valoricd
a
mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de executare a
lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7,6. Dacd Beneficiarul nu emite

in timp util dispozilii supJimentare care sd con{ind
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cdte ori este posibil, cd aceste4 pot sd provoace intdrzieri
sau intreruperi in desfbgurarea lucrdrilor. Notificareava conJine detaliile sau
dispoziliile
ce se cer gi va specifica data Ia care acestea au fost necesare, precum gi int6rzierile
sau

7.7.

intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor ds subantr eprizdva fi pusd
la
dispozifia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, frrd plard,, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul
de

executare.

7.8. Antreprenorul va executa gi va intreline toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd,
materialele, utilajele de construc{ii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor' Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate
pe gantier gi pentru procedeele de executare utilizate.

'9.

Forma de garan{ie bancard agreatd, de Beneficiar este garan!'.:a unei bdnci, pentru
suma
ce reprezintd, gataqfia de bund executare a contractului, in cuantum de 5% din
valoarea contractului atribuit.
7.10. Antreprenorul, prin adjudecareaofertei in favoarea sa, se angareazd,sd oblind garantria
din
paftea unei bdnci, pentru o sumd care rcprezintd, garan;ia de bund executare a
contractului, in cuantum de 5 %o dinvaloareacontractului atriblit.
7

7'll,

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului in baza notificdrii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face clupd semnarea procesului-

verbal de receplie finalb.
7.12. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului garanlia la te:rmenul fixat,
cel $trziu la
expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat p6na la
acea d,atd,pretenlii

nr s-au rezolvat, Beneficiarul
poate reline o parte corespunzdtoare din valoarea garanlir:i, in limitele prejudiciului
asupra ei. AtAta timp insd cdt preten{iile inaintate in termen
cauzat.
7,

13. Antreprenorul garunteazd, cd, Ia data recepfiei, lucrarea executatd are calitdlile stipulate in

contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare gi nu este afeclatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utLlizare, conform condiliilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
7.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atdta timp c6t
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile te rnice in vigoare.
7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfbgurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura
accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se: desfdgoard aclivitl\i legate
de reahzarea obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie sd se pund la dispozilie

i

desenele gi documentalia de executare pentru examinare gi sd

i

se dea toate ldmuririle,

condiJia fiind ca prin aceasta si nu se divulge tainele Antreprenorului. Informafiile
secrete, precum gi documentaJiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confiden!iale,
7,16. Beneficiarul este autorizat sd, emitd dispoziliile pe care le c<lnsider[ necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului gi dirigintelui de gantier, cu excepfia cazvrilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, careva dirija
executarea lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
7.17. DacEt Antreprenorul considerd cd dispozifiile Beneficianrlui sunt nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiecfii, dar acestea nu il absol'rd de a executa dispoziliile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor L:gale. Dacd prin executarea
dispoziliilor Beneficiarului se creeazd dificultdli in executare, care genercazd, cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de cdtre Beneficiar.
7.18. Pentru verificarea trasSrii de c6tre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sd protejeze gi sa pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucr6rilor.

gi cotele de nivel, precum ;i alte documente puse la
dispozifia Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sunt

7.19. Ridicdrile de teren, trasdrile

hotdrdtoare. Antreprenorul este obligat sd verifice documenlele primite gi s[ ingtiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitdlile constatate sau presupuse.
7.20. Antreprenorul are obligalia sd stabileascd toate relafiile care reglementeazd,raporturile cu
subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzdtor fald de Beneficiar pentru respectarea

de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligaJiunilor legale

gi

profesionale.
7.21. Beneficiarul are obligaJia sd-gi procure toate autoriza]':iile gi avizele prevdzute de actele

normative, precum
lucrdrilor in cauzd,.

gi

Regulamentele (documentele) caro sd-i permitd executarea

7.22. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd <lispund in scris:

a)

indepdrtarea

de pe

gantier

a

oricdror materiale care sunt calitativ

necorespunzdtoare;

b)
c)

inlocuireamaterialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;
indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pd(i de lucrare necorespunzdtoare
din punct de vedere calitativ.
7,23. in cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor dirr punctul 1.22,, Beneficiarul
poate opri lucr[rile, angaja gi plSti alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri,
punAnd in intdrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, sd
compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul
neexecutdrii.

7.24.in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplaslmente se descoperd valori
istorice, artistice sau gtiinfifice, Antreprenorul este oblig;at sd opreascd executarea
lucrdrilor in zona respectivd gi sd comunice Beneficiarulu.i, organelor de polilie sau
organelor competentel acest fapt.

7.25.in timpul desftgurdrii lucrdrilor, Antreprenorul are obligaJia sd menJind cdile de acces
libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de rnateriale, degeuri gi lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
va evacua de pe gantier toate utilajele de construcJie, surplusurile de materiale, degeurile
gi lucrdrile provizorii"

7.26. Antreprenorul trebuie s[ oblin[, pe propria cheltuiald, toate: avizele gi aprobdrile qi s6
pldteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdri|lr, precum gi pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va
restitui Antreprenorului toate aceste sume in urma confirmdrii de cdtre acesta.
8.

For{a de munci

8.1 Antreprenorul

va indeplini toate formalitelile necesare angajdrii intregii fo4e de muncd
pentru reahzarca luordrilor contractate in conformitate cu prevederile legislaJiei in
vigoare.

9.
9.1'

Mlaterialele qi executarea

lucrlrilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevdzuti in documentafia de executare, urmdnd a fi
supuse periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Boneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forla de munc6, instrumentele, utilajul gi materialele
necesare pentru examinarea, mdsurarea gi testarea lucrarilor.

9.2.

Costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, rlacd acesta este prevdzut in
documentalie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Be neficiar.

9.3. Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru v,rrificarea unor lucrdri sau
materiale puse in proces de lucru vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedegte cd
materialele nu sunt corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu

9.4.

prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd, der acegtia au acces tot timpul
la lucrdri pe gantier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarerl in depo zite d,e materiale
prefabricate etc.

9.5. Lucrdrile

care devin ascunse nu vor fi acoperite fEr[ aprobarea responsabilului tehnic
atestat 9i, dup[ ca4 a proiectantului, Antreprenorul asigurdrrd posibilitatea acestora s6

examineze gi

si urmdreascd orice lucrare care urmeazd

sd fit: ascunsd. Antreprenorul va

anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cdte c,ri astf-el de lucrdri, inclusiv

funda{iile clddirii, sunt gata pentru

9.6,

a

fi

examinate. Resprqn5a6ilul tehnic atestat gi
proiectantul vor participa la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozilia Beneficiarului gi va
reface aceastd parte sau p[r[i de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile au

fost de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documentaliei de executare,
dezvelirea, refacerea gi/sau repararca vor fi suportate de Ben<lficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenor.

9.7, Beneficiarul trebuie sd pund la dispozifia Antreprenorului, in cazul in care nu

s-a

convenit altfel, tard platd:

a)
b)

9.8.

suprafefele de teren necesare pentru depozite gi locuri ,Je munc[ pe gantier;
racordurile pentru utilitdli (ap6, gaz, energie, canalizare etc.) pdna la limita
amplasamentului gantierului.
Costurile pentru consumul de utilitdli, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de
mlsurat se suportd de cdtre Antreprenor.

Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute ir contract sau fdrd dispozilia
Beneficiarului, precum gi cele care nu respectd prevederile crontractului, fard, a exista in
acest sens o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului.
Antreprenorul trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in faJa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor fi pldtite Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi
necesare gi se presupune cd ele corespund voinJei Benefi<:iarului, in care caz vor fi
notificate imediat.
9,10. Lucrdrile vor incepe dupd 1 zi dela inregistrarea contractului in modul corespunzdtor gi
primirea ordinului de executare.

9.9,

10. Perioada de garanfie qi remedieri in perioada de garanfie
10.1. Perioada

de garantie pentru lucrdrile prevdzute

la art.2.I al prezentului Contract

este de 9 ani.

10.2. Perioada de garanfie curge de

la data recep{iei finale gi p6nd la expirarea termenului

prevdzut la punctul 10.1 din prezentul contract.
10.3. Antreprenorul are obligaJia ca in perioada de garanfie sE inldlure toate defecJiunile ce lin
de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuial[ proprie, in urrna unei notificdri

transmise de cdtre Beneficiar.

nu se

neglijenfei sau lipsurilol Antreprenorului, lucrdrile
fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contracl,ului, costul remedierilor va
fi evaluat gi plStit ca lucrdri suplimentare.

10.4. Dacd defecJiunile

datoreazd,

11. Rispunderea

plrfilor

11.1. Pd4ile de contract rdspund, fiecare, pentru gregelile proprii. precum gi pentru cele ale

reprezentantilor lor legali gi ale persoanelor fizice gi juridice pe care le ulilizeazd pentru

indeplinirea obligafiilor ce le revin.

11.2.Dacd in legbturd cu executarea lucr[rilor de construcfii se produce o daund unui terJ,
p64ile contractante rdspund solidar, conform prevederilor le gale. Pentru stabilirea intre

parli a cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se rla |ine seama de gradul de
vinovd{ie a fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in :lauzele contractuale nu s-a
prevdzut altfel. Dacd prejudiciul cauzal te(ei persoane este u:mare a unei masuri dispuse
de Beneficiar in forma in care a fost aphcat6", atunci acesta poartd singur rdspunderea,
numai daca Antreprenorul l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispoziliei.
11.3. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reJele lor de utilitdli, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmAnt, materiale sau alte obit:cte, precum qi ca urmare a
unor ingrddiri sau limitdri din proprie vind.
11.4. in cazul in care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea nraterialelor sau pd(ilor de
construcJie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, prer:um gi cu privire la lucr[rile
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie s6-i comunice obiecfiile, in scris,
Beneficiarului, imediat gi pe cdt posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul
rdm6ne rdspunzdtor pentru informaJiile, dispozitriile qi livrdrilt: sale.
1L5, Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate gi dotdrilI pe care le are la dispozilie
impotriva degraddrii gi furturilor pdnd la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El trebuie
sd ia mdsuri de protecJie contra degraddrii lucrdrii datoritd acJiunilor atmosferice gi a
apei gi sd indepdrteze zdpada gi gheala.
i L6. Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenor a prevederilor oricS::ui Regulament sau hotSrAri
ale autoritdfilor administrajiei publice locale sau ale altor org,me locale, legal constituite,
gi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenor in mdrimea. sumei prejudiciului.
11.7. Dacd motivele constrAngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre P[(ile
contractante, atunci cealaltd Parte poate emite pretenlii pt'ivind despagubirea pentru
daunele intervenite gi care pot ti dovedite.
1 1.8. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul C<lntract, se va reline garanlia
de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost ccnstituitd in conformitate cu
prevederile punctului J .9, in caz contrar Antreprenorul suport.d o penalitate in valoare de
5% din suma totald a Contractului.
I 1.9, Pentru executarea cu intdrziere a lucrdrilor, Antreprenorul poirtd rdspundere materiald in
valoare de 0,Io/o din suma lucrbrilor, pentru fiecare zi de intil'ziere, dar nu mai mult de 5
% din suma total5 a prezentului Contract. in cazul in care ittdrzierca depdqegte 30 zile
lucr[toare, se considerd, ca fiind refuz de a executa lucrf ile prevdzute in prezentul
Contract ;i Antreprenorului i se va refine garan\ia de bund oxecutare a contractului, in
cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
11.10.Pentru achitarea cu intdrziere, Beneficiarul poartd rdspunderre material5 in valoare de
0,lo/o din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de int6rziere, dar nu mai mult de 1% din
suma totald a prezentului Contract.

ll,ll.Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensafii
pldtibile conform prevederilor legale, in privinla sau ca ulmare a unui accident sau

prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate <le Antreprenor, cu exceplia
unui accident sau prejudiciu rezultAnd din vina Beneficiarului, a agen{ilor sau a
angaja!ilor acestora.
12.

Solufionarea litigiilor

12.1. in cazul

litigiilor privind calitateagi proprietdJile materialelo.: de construclie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite,

fiecare parte poate, dupd o ingtiinfare prealabil5 a celeilalte piirfi, 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 poate cere rezilierea contractului, dacd

a)

b)
c)

:

Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa gi prin aceasta
pune pe Antreprenor in situafia de a nu putea executa lucrarea;
Beneficiarul nu onoreazd, o plard, scadentd mai mult de 3 luni;
Beneficiarul notificd Antreprenorul, cd din motive neprevdzute gi datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaliunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacd:
Antreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are
o ipotecd pe capital;

a)

b)
c)

Antreprenorul a abandonat contractul;
Antreprenorul nu incepe lucrdrile fdrd sd aibd un nrotiv justificat sau nu reia
Iucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la prirnirea dispoziliei scrise de
reincepere a lucrdrilor;
d) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzdtoare de pe gantier sau nu
a refbcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3' Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menfionate la punctele 13.1. gi 13.2.
din prezentul Contract se va comunica in scris pArfii contractante cu cel pu{in l5 zile
lucrdtoare anterior d51ii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca Comisia de recepfie care va
efectua recepfia cantitativd qi calitativa a lucrdrilor executate.
13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrbrilor 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 gi daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a reziliat
Contractul.
13'6' Plata garanliei de bund executare se va efectua numai dup[ expirarea perioadei de
garan{ie (dupd efectuarea recepliei finale), iar in cazurile prevdzute la literele c) si d)
punctul 13.2. din prezentul arlicol dupd rezilierea contractului.
13.7

. Dupd rezllierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor
respectarea prevederilor legale.

cu

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

fi

c:itite gi

vorfi

interpretate ca

fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) prezentul formular de contract completat gi semnat;
b) oferta, formularul de ofertd gi anexa la formularul de ofertd;
c) listele cu cantitStri de lucrSri gi utilaje, devizele-ofertl (F3, F5, F7)

gi listele

cu

consumurile de resurse anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat. ia: in caz de necesitate. in altd
limba de circulatie internajionald.
14.3. in cazurile in care apar ambiguitdli sau discrepanfe in clauzele prezentului Contract,
acestea vor

fi clarificate de Beneficiar,

care va emite Instnrcliuni

in

acest sens pentru

Antreprenor,
14.4. indocumentele contractului nu se pot face modificdri fErd acordul ambelor P54i.

L4.5.Prezentul Contract se considerb incheiat la data semndriL gi intrd in vigoare dupd
inregistrarea lui de cdtre Trezoreria de Stat a Ministerului Finantelor, fiind valabil pAnd la
3 1 decembrie 2019.
74.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{6 al ambelor P6(i gi este semnat astdzi,
14.7. PenIru confirmarea celor menJionate mai sus, P64ile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislaJia Republicii Moldova,la data gi anul indicate mai sus.
15. Rechizitele

juridice, pogtale gi de pllfi ale Pirfilor

Antreprenorul
SRL..Green Engineering"

Beneficiarul
Inspectoratul General al Poli
Adresa pogtald: mun. Chiginiu,

Adresa: mun. Chiqindu,
str. L. Tolstoi 24ll of.276.
Tel. 019 535-650
Banca: BC "Eximbank-Gruppo
Veneto Banca" SA
cib: EXMMMD22476
c/f: 1013600036806

rBAN: MD86EX0 00000tr
Director

2s1 6s 0s

str.

Tiraspol,IllI

Tel.022-868-130
Banca: Min. Fin -Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2):
Cod fiscal: 10 13601000495

67MD

IBAN:

Gh

Trezoreria
Data:

Anexa
la contractul

din",,/v"
__T _ i

n,/

nr.

00

uCT

2ors

SPECIFICATIA LUCRARILOR

Nr.
I

I

Denumirea

lucrlrilor
2

Lucrdri de reconstructie a lzolatorului de
Detenfie Provizorie a IP RAgcani,
str.Independenfei nr.36 (conform devizelor
locale anexate, F-3, F-5, F-7)

TOTAL:

Cod CPV
a

J

45000000-7

totali
(fIriiTVA)

Suma totall
(cu TVA)

5

6

3 306 893,33

3 968 272,00

Sum,a

3 968 272.00

ACHIZITII

PUBL ICE

/
qd
NT.

,.t

CONTRACT DE ANTREPRIZA

*y'fl- lf

privind achizi\ia prin Licitaf ie Publicd

2ol8

mun. Chigindu
1.

Plrtile contractante

1.1 Prezentul Contract este incheiat in urma Licita{iei publice nr. 18/00991 din
23.04.2018, cu privire la achizilionarea lucririlor de reconstruc{ie a izolatoarelor de
deten{ie provizorie din cadrul subdiviziunilor Poli{iei, lucrdri de construcfie
(modularl) a SP 6 al IP RfrEcani din mun.Chiqiniu qi lucriri de repara{ie a SP I al IP
din or.CIuEeni, intre Inspectoratul General al Politiei cu sediul in mun. Chigindu, str.
Tiraspol, 11/1, cod fiscal 1013601000495,cont IBAN
deschis la
Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin qeful
Alexandru PINZARI, in calitate de Beneficiar, pe de o parte si "Green Engineerins"
SRL. cu sediul in mun. Chigindu, str. Lev Tolstoi 24ll of.276, cod fiscal 1013600036806,
telefon: (022)000-791; mob: 079-53-56-50, e-mail: greenengineering@outlook.com,
inregistratd la Camera inregistrdrii de Stat, cu nr. 3493 din "20" noiembrie 2013,
rcprezentatd prin administrator Gheorghi ONU, in calitate de Antreprenor, pe de altd
parte.

2. Obiectul contractului

2.I

Antreprenorul se obligd sd execute

lucriri de reconstruc{ie a Izolatorului de

Deten{ie Provizorie a IP Ciuqeni, or.Ciuqeni, str.Meqterul Stanciu nr.4, cod CPV
45000000-7, in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, Cu detaliile de execulie,
precum gi a normativelor, standardelor gi prescriptiilor tehnice in vigoare.
3. Perioada de executare

de executare a lucrdrilor contractate este de 5 luni calendaristice dupd
inregistrarea Contractului la Ministerul Finanlelor - Trezoreria de Stat dar nu mai tdrziu de
3I.03.2019, primirea ordinului de incepere a executerii gi asigurdrii lucrului ritmic de cdtre
3.1. Durata

Beneficiar.
3.2.Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constrdngerea activitdlii se datoreazd
urmdtoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd fo(ei majore sau altei situalii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru
Beneficiar sau Antreprenor;
c) influentei factorilor climaterici, care impiedicd respectarea in executare a normelor gi
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor Caietului de sarcini;
d) calamitdJilor naturale recunoscute de autoritatea legald.

3.3. Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea
lucrdrilor sau a unor pdrfi ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucr6rilor, Antreprenorul va
notifica Beneficiarul cE sunt indeplinite conditiile de recepJie, solicitdnd convocarea Comisiei.
inbazaacestei notificdri, Beneficiarul va convoca Comisia de recepfie.
3.4.inbaza documentelor de confirmare a executirii gi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite condiJiile pentru anuntarea Comisiei de recepfie. In
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri gi deficienle, acestea vor fi aduse la cunogtinla
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru frnalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca Comisia de receplie. Comisia de receplie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentafia de executare, cu reglementdrile in vigoare gi cu
prevederile din Contract. in funcJie de constatdrile fdcute, Beneficiarul va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi fdcutl qi pentru pdrfi de constructie distincte fizic Ai
funcJional.

4. Valoarea lucririlor

qi

modaliti(ile de plati

4.1. Valoarea lucrdrilor de repara\ie prevdzute la pct. 2.1, ce reprezintd obiectul
prezentului Contract este de 4 831 896.00 (patru milioane opt sute treizeci si unu mii opt

TVA.
4.2. Achitdrile vor fi efectuate in limita bugetului anual, aprobat de Ministerul
Finanfelor in decurs de 30 de zile calendaristice dupd finisarea lucrdrilor, conform procesuluiverbal de receplie al lucrdrilor.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situafiei de
platd definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in
special datoriti unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt ?n litigiu va fi
pldtitd imediat.
4.4. Contractul nu va fi considerat executat p6nd cdnd procesul-verbal de recepfie finald
nu va fi semnat de Comisia de receptie, care confirm[ cd lucrdrile au fost executate conform
Contractului.
4.5. Receplia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar, Antreprenorului pentru lucrdrile executate nu va fi condiJionatd de
semnarea procesului-verbal de recepJie finald.

5. Ajustarea valorii Contractului

t

fie fdcute modificdri la valoarea Contractului
acesteia, Pirfile se vor conforma prevederilor actelor

5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazd. sd

privind majorarea sau reducerea
normative cu incidenld in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd modalitdJile

de

ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul

gi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in Contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor, graficul de executare gi de o
calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului Contract.
6.2.1n cazul in care P64ile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizd,,

Antreprenorul trebuie s5 prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate qi
lucrdrile pe care aceqtia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoaqtere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.4. Angajarea fo(ei de muncd pebazd de acord nu este consideratd ca fdcdnd obiectul

unei subcontractdri.

7. Drepturile

qi obliga{iunile Antreprenorului qi ale Beneficiarului

T.l.intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de
cdtre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in trei exemplare, in termenele stabilite in
Contract, prin graficul de executare a lucrdrilor.
7.2. Antreprenorul are obligaJia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in Contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentalia de
executare gi prevederile actelor normative in vigoare in construc{ii. De asemenea, are obligalia
de a conduce executarea lucrdrii contractate gi de a veghea asupra menlinerii ordinii la locul
unde se desftgoard activitatea.
7.3. Documentatiapusd la dispoziJia Antreprenorului se repartizeazd astfel:
un exemplar integral al documentaliei se prevede pentru completarea cd(ii tehnice;

a)
b)

doud exemplare rdmdn la dispozilia Antreprenorului dintre care un exemplar se
pdstreazd la gantier.
c) altul va fi linut de cdtre acesta la dispoziJie pentru consultare de cdtre Agenlia pentru
Supraveghere Tehnic6, precum gi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) gi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd gi sunt cerute de
puse la dispozilia acestuia de cdtre Beneficiar sau
subantreprenorul proiectant, vor
Antreprenor, dupd caz,la cererea gi in decurs de 15 zile calendaristice dupd finisarea lucrdrilor
conform graficului de executare a lucrdrilor. Documentele respective nu pot fi publicate,
multiplicate sau folosite in alte scopuri decAt cele stabilite in Contract gi trebuie sd fie restituite
la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.
7.5.Oferta adjudecatd face parte integrant6 din Contract. Ea trebuie sd fie corectd qi
completd. PreJurile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din Contract gi toate operaliunile
pentru terminarea gi intretinerea corespunzdtoarc a lucrdrilor. DupS acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul 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.
7,6.Dacd, Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd conlind
instrucliuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de c6te ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in
desfdgurarea lucrdrilor. Notificareava conline detaliile sau dispoziliile ce se cer gi va specifica
datala care acestea au fost necesare, precum qi intdrzierile sau intreruperile ce survin datoritd
lipsei acestor documente.
7.7.Intreaga documentaJie necesard pentru executarea lucrlrilor de subantreprizd, va fr
pusd la dispozifia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fdrd plat5,, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executare.
7.8. Antreprenorul va executa gi va intre{ine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd,
materialele, utilajele de construclii qi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operaJiunile executate pe
gantier gi pentru procedeele de executare utilizate.
7.9. Forma de garanJie bancard agreatd de Beneficiar este garcn[ia unei bdnci, pentru
suma ce reprezintd garanfia de bund executare a Contractului, in cuantum de 5Yo din
valoarea Contractului atribuit.
7.10. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obJind
garan\ia din partea unei bdnci, pentru o sumd care reprezintd garantia de bund executare a
Contractului, in cuantum de 5 Yo din valoarea Contractului atribuit.
7.11. Garanlia de bun6 executare se va restitui Antreprenorului in baza notificdrii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de

fi

receptie finald.

7.I2. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului garanlia la termenul fixat, cel
tdrziu la expirarea duratei de buni executare, dacd acesta nu a inaintat pAn6, la acea datd,
pretenlii asupra ei. Atdta timp insd cdt pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate reJine o parte corespunzdtoare din valoarea garan\iei, in limitele
prejudiciului cauzat.
7.13. Antreprenorul garanteazd, cd, la data recepJiei, lucrarea executatd, are calitdJile
stipulate in Contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi 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.I4.La lucrdrile la care se fac incerc[ri, se considefi, calitatea probei indeplinitd atdta
timp cdt rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile Contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se desftgoard activitAti legate de realizarea
obligaliilor Contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie desenele gi documentatia
de executare pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle, condilia fiind ca prin aceasta sd
nu se divulge tainele Antreprenorului. InformaJiile secrete, precum gi documentaJiile secrete
vor fi considerate de Benefrciar drept confidentiale.
7.16. Beneficiarul este autorizat sd, emitd dispoziJiile pe care le considerd necesare
executSrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului gi dirigintelui de gantier, cu exceptia cazurilor in care trebuie
de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
7.17. DacE Antreprenorul considerd cb dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate 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 i se creeazd dificultdli in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor

fi suportate de c6tre Beneficiar.

7.18. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este
obligat sd protejeze gi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.
7.19. Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la
dispozilia Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea Contractului sunt hotdrdtoare.
Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite gi sd ingtiin\eze Beneficiarul cu
t
privire la erorile qi inexactitdtile constatate sau
7.20. Antreprenorul are obligalia sd stabileascd toate relaJiile care reglementeazd
raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzdtor fa\d de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligafiunilor legale gi
profesionale.
7.2l.Beneficiarul are obligalia sd-gi procure toate autoriza\iile gi avizele prevdzute de
actele normative, precum gi Regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea
lucrdrilor in cauz6".
7.22. Pe parcursul executdrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:
gantier
oricdror materiale care sunt calitativ
a) indepdrtarea
necorespunzdloare;
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 7.22.,
Beneficiarul poate opri lucrdrile, angaja gi pldti alli antreprenori pentru executarea acestor
lucrdri, pundnd in intdrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii,

presupuse.

de pe

a

compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutdrii.
7 .24. In caz:ul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau gtiinJifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executarea lucrdrilor in
zona respectivS gi sd comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor competente
acest fapt.
^
timpul desftgurdrii lucr[rilor, Antreprenorul are obligafia sd menfind cdile de
7.25.|n
acces libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, deqeuri gi lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va
sA

evacua de pe gantier toate utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale, degeurile gi
lucrdrile provizorii.
7.26. Antreprenorul trebuie s[ obJinS, pe propria cheltuiald, toate avizele, aprobdrile gi sd
pl[teascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum gi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului toate aceste sume in urma confirmdrii de c6tre acesta.

8. Forfa de munci
Antreprenorul va indeplini toate formalitdJile necesare angajdrii intregii forfe de
muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislaliei in
8.1.

vigoare.

9. Materialele

gi executarea

lucririlor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitateaprevdzutS in documentaJia de executare, urmdnd a fi
supuse periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munc6, instrumentele, utilajul gi materialele
necesare pentru examinarea, mdsurarea qi testarea lucr6rilor.
suportat de Antreprenor, dacd acesta este
9.2. Costul probelor gi incercdrilor va
prevdzut in documentaJie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
9.3. Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau
suportate de Antreprenor, dacS se dovedeqte cd
materiale puse in proces de lucru vor
materialele nu sunt corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile Contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acegtia au acces tot
timpul la lucrdri pe gantier gi in locurile unde se preg[tegte lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
9.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdrd aprobarea responsabilului tehnic
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atestat gi, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd
examineze qi s5 urmdreascl orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsS. Antreprenorul va anunJa
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cdte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundaJiile
clddirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor
participa la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor de mai sus.
9.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului
gi va reface aceastd parte sau pd{i de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucririle au
fost de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documentaliei de executare, dezvelirea,
refacerea gi/sau repatarca vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenor.
9.7. Beneficiarul trebuie sd pund la dispozilia Antreprenorului, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, frrd platd:
a) suprafeJele de teren necesare pentru depozite gi locuri de muncd pe gantier;
b) racordurile pentru utilitSli (apd,, gaz, energie, canalizare etc.) pdnd la limita ampla samentului gantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilit5li, precum gi cel al contoarelor sau al altor
aparate de mdsurat se suportd de cdtre Antreprenor.

9.9.Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in Contract sau fdrd
dispozilia Beneficiarului, precum qi cele care nu respectd prevederile Contractului, fdrd a
exista in acest sens o dispozilie expres6 a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului.
Antreprenorul trebuie sd inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rlspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi pldtite Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare gi se
presupune c5 ele corespund voinfei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrdrile vor incepe dupd I zi de la inregistrarea Contractului in modul
corespunzdtor gi primirea ordinului de executare.
10.

Perioada de garanfie gi remedieri in perioada de garan{ie

10.1. Perioada de garanlie pentru lucrdrile

prevdzutelapct.2.l al prezentului Contract

este de 8 ani.

10.2. Perioada de garanlie curge de la data recepJiei finale gi pdnd la expirarea termenului
prevdzut la punctul 10.1 din prezentul Contract
10.3. Antreprenorul are obligaJia ca in perioada de garanfie sd inldture toate defecfiunile
ce lin de nerespectarea clauzelor Contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notific[ri
transmise de cdtre Beneficiar.
10.4. Dacd defecJiunile nu se datorcazl neglijen{ei sau lipsurilor Antreprenorului,
lucrdrile fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor Contractului, costul remedierilor
va fi evaluat gi pldtit ca lucrdri suplimentare.

11 Rispunderea

Plrfilor

1.1. PA{ile contractante rdspund, fiecare, pentru greqelile proprii, precum gi pentru cele
ale reprezentanJilor lor legali gi ale persoanelor frzice gi juridice pe care le utilizeaz6 pentru
indeplinirea obligafiilor ce le revin.
ll.2.Dacd in legdturd cu executarea lucrdrilor de construclii se produce daund unui te4,
PA4ile contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre P6r[i a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovdfie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de Beneficiar in
forma
care
fost aplicatl", atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul l-a ingtiinJat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
11.3. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
1

in

a

incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reJelelor de utilitdfi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdmdn! materiale sau alte obiecte, preCum gi ca urmare a unor
ingrddiri sau limitdri din propria vind.
Il .4. In cazul in care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pdrfilor de
construcJie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum gi cu privire la lucrdrile
executate de alli agenli economici, atunci el trebuie s6-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat gi pe c6t posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rdm6ne
rdspunzdtor pentru informatiile, dispoziliile gi livrdrile sale.
11.5. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrS.rile executate qi dotdrile pe care le are la
dispozilie impotriva degraddrii gi furturilor pdnd la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El
trebuie sd ia mdsuri de protecJie contra degraddrii lucrdrii datoritd acJiunilor atmosferice gi a
apei gi sd indepdrteze zdpada gi gheaJa.
11.6. Dacd nerespectarea de cdtre Antreprenor a prevederilor oricdrui Regulament sau
hotdrdri ale autorititilor administratiei publice .locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, gi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenor in mdrimea sumei prejudiciului.

ll.7.Dacd, motivele constrdngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre Pdrfile
contractante, atunci cealaltd Parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite gi care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevdzvte in prezentul Contract, se va refine
garan\ia de bun[ executare a Contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate
cu prevederile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de
5%o din suma totald a Contractului.
ll.9.Pentru executarea cu intdrzierc a lucrdrilor, Antreprenorul poartd rdspundere
materialS in valoare de 0,Io/o din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai
mult de 5Yo din suma totalS a prezentului Contract.In cazul in care intdrzierea depdqeqte 30 de
zile lucrdtoare, se considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul
Contract qi Antreprenorului i se va reline garan{ia de bund executare a Contractului, in cazulin
czre ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
1 1.10. Pentru achitarea cuintdrziere, Beneficiarul poartd r6spundere materiald in valoare
de 0,IYo din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai mult de IYo din suma
totalS a prezentului Contract.
1 1.1 1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensalii
plStibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceplia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agen{ilor sau a angaja\ilor acestora.
12. Solufionarea

litigiilor

I2.Lin

cazul litigiilor privind calitatea gi proprietdlile materialelor de construclie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructrie folosite,
fiecare Parte poate, dupd o ingtiinfare prealabild a celeilalte Pd{i, sd ceard efectuarea unor
cercetdri de cdtre o instituJie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de
Partea a cdrei culpd a fost doveditd.
L3.

Rezilierea Contractului

13.1. Antreprenorul poate cere rezilierea Contractului, dacd :
a) Beneficiarul nu-gi indeplineqte o obligafie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune
pe Antreprenor in situalia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notificd Antreprenorul, cd din motive neprevdzute gi datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaJiunilor contractuale.
t
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea Contractului, dac6:
a) Antreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzion[rii sau are o
ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul a abandonat Contractul;
c) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fdri sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere a lucrdrilor;
d) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzdloare de pe gantier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul Contract.
13.3. Cererea de reziliere a Contractului pentru motivele menlionate la punctele 13.1. gi
I3.2. din prezentul Contract se va comunica in scris Pfutii contractante cu cel pufin 15 zile
lucrdtoare anterior ddlii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a Contractului, va convoca Comisia de recepJie care
va efectua receplia cantitativl gi calitativa a lucrdrilor executate.
13.5. In cazul rezilierii Contractului, Beneficiarul va intocmi situaJia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili
sumele care ufineazd sd le pl[teascd in conformitate cu prevederile Contractului, precum gi

daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina cdruia s-areziliat Contractul.
13.6. Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de
garanfie (dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevdzute la literele c) gi d), punctul
13 .2. din prezentul articol dupd rezilierea Contractului.
13.7. Dupd rczilierea Contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozi{ii finale

fi

citite gi vor fi
14.1. Urmdtoarele documente (anexe la prezentul Contract) vor
interpretate ca fiind parte integrantd, a prezentului Contract:
a) prezentul formular de Contract completat gi semnat;
b) oferta, formularul de ofertd gi anexa la formularul de ofert6;
c) listele cu cantitSli de lucrdri qi utilaje, devizele-ofertd (F3, F5, F7) qi listele cu
consumurile de resurse anexate.
l4.2.Documentele Contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate,
in altd limbd de circulaJie intemationald.
clauzele prezentului
14.3.
cazurile
care apar ambiguitdJi sau discrepanJe
Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instructiuni in acest sens pentru
Antreprenor.
I4.4.In documentele Contractului nu se pot face modificdri ftrd, acordul ambelor P54i.
l4.5.Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii gi intrd in vigoare dupd
inregistrarea lui de cdtre Trezoreria de Stat a Ministerului FinanJelor, fiind valabil pdnd la
31 decembrie 2019.
l4.6.Prezentul Contract reprezintd acordul de voin!6 al ambelor Pdrfi gi este semnat
))
,lrt'h,/ 2018.
astdzi, '
14.7.Pentru confirmarea celor menlionate mai sus, Pdrfile au semnat prezentul Contract
in conformitate cu legislalia Republicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.
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15. Rechizitele juridice, pogtale
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Antreprenorul

Benefrciarul

,,Green Engineering" SRL

Inspectoratul General al Polifiei

Adresa: MD-2001, mun. Chiqindu,
str. Lev Tolstoi 2411. of.276
T el. 022\000-7 9 I: 0795 3 565 0
B. C. "Eximbank-Gruppo-Veneto Banca"
S.A., Sucursala nr. 1 9, mun.Chiqindu
c/b: EXMMMD224I6
c/f : 1013600036806; cod tva 0208693

Adresa pogtalS: mun. Chigindu,
str. Tirasool. 11/1
Tel.022-868-130

IBAN: MD86EX0000d02X
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Banca: Min. Fin

-

Trezoreria de Stat
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Cod fiscal: 1013601000495
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SPECIFICATIA LUCRARILOR

Nr.

(fnrn TVA)

Suma totall
(cu TVA)

J

4

5

45000000-7

4 026 580,00

Denumirea

Cod CPV

lucririlor

I

2

Suma

totall

Lucriri de reconstrucfie a
Izolatorului de Deten{ie
Provizorie
I

^
or.Ciuqeni,

IP

C5uqeni,
str.Meqterul

831 896,00

Stanciu nr.4

(conform devizelor locale
anexate, F-3, F-5, F-7)

TOTAL:

4 831 896.00

ACHIZITII

PUBL ICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.

-7,,/

privind achizi[ia prin L icitaf ie Pub licd
4

(( 4 I) ))

0t

!

2or8

mun. Chiqindu
1.

Plr{ile contractante

1.1 Prezentul Contract este incheiat in urrna Licita{iei publice nr.18/00991 din
23.04.2018, cu privire la achizifionarea lucrlrilor de reconstruc{ie a izolatoarelor de
deten{ie provizorie din cadrul subdiviziunilor Poli{iei, lucriri de construc{ie
(modularn) a SP 6 at IP RAEcani din mun.Chiqiniu qi lucrlri de repara{ie a SP I al IP
din or.Ciu;eni, intre Inspectoratul General al Politiei cu sediul in mun. Chigindu, str.
deschis la
Tiraspol, 11/1, cod fiscal 1013601000495,cont IBAN
Ministerul FilanJelor-Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin qeful
Alexandru PINZARI, in calitate de Beneficiar, pe de o parte si "Green Engineering"
SRL. cu sediul in mun. Chigindu, str. Lev Tolstoi 24ll of.276, cod fiscal 1013600036806,
telefon: (022)000-791; mob: 079-53-56-50, e-mail: greenengineering@outlook.com,
inregistratd la Camera inregistrdrii de Stat, cu nr. 3493 din "20" noiembrie 2013,
rcprezentatd prin administrator Gheorghi ONU, in calitate de Antreprenor, pe de altd
parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligd sd execute lucrlri de reconstruc{ie a lzolatorului de
Deten{ie Provizorie a IP HAncegti, str.Mihai Moraru nr.93, cod CPV 45000000-7, in
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, cu detaliile de, execuJie, precum qi a
normativelor, standardelor gi prescripliilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

de executare a lucrdrilor contractate este de 5 luni calendaristice dupd
inregistrarea Contractului la Ministerul Finanfelor - Trezoreria de Stat dar nu mai t6rziu de
31.03.2019, primirea ordinului de incepere a executdrii qi asigurdrii lucrului ritmic de cdtre
3.1. Durata

Benef,rciar.

3.2.Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constrdngerea activitdfii se datoreazd
urmdtoarelor cauze:.
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd forfei majore sau altei situa]ii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru
Beneficiar sau Antreprenor;
c) influen{ei factorilor climaterici, care impiedicd respectarea in executare a normelor gi
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor Caietului de sarcini;
d) calamitdJilor naturale recunoscute de autoritatea legal5.

3.3. Conform dispoziJiei scrise a Beneficiarului, Antr.pr.lo*t va sista executarea
lucrdrilor sau a unor pdrfi ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul va proteja qi conilerva lucrdrile in mod
corespunzdtor, a;a cum va dispune Beneficiarul. La terfuinarea lucrdrilor, Antreprenorul va
notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite condiJiile de recepJie, solicit6nd convocarea.Comisiei.
inbazaacestei notificdri, Beneficiarul va convoca Comisia de recepfie.
3.4. in baza documentelor de confirmare a executdrii gi a constatdrilor efectuate pe teren,
Benef,rciarul va aprecia dacd. sunt intrunite conditiile pentru anunlarea Comisiei de recepfie. In
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri gi deficienle, acestea vor fi aduse la cunoqtinta
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor qi deficienJelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca Comisia de recep{ie. Comisia de recepJie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementdrile in vigoare gi cu
prevederile din Contract. in funclie de constatdrile fbcute, Beneficiarul va aproba sau va
respinge receplia. Receplia poate fi ftcutd gi pentru pdrfi de construclie distincte fizic Ai
funclional.

4. Valoarea lucririlor

qi

modalitifile de plati

4.l.Valoarea lucrdrilor de reparalie previzute la pct. 2.1, ce reprezintd obiectul
prezentului Contract este de 4 374 261.00 (patru milioane trei sute saptezeci si patru mii
doui sute saizeci si unu lei.00 bani) MD. inclusiv TVA.
4.2. Achitdrile vor fi efectuate in limita bugetului anual, aprobat de Ministerul
Finanlelor in decurs de 30 de zile calendaristice dupd finisarea lucrdrilor, conform procesuluiverbal de recepfie al lucrdrilor.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situafiei de
platd definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi
pldtitd imediat.
4.4. Contractul nu va fi considerat executat p6nd c6nd procesul-verbal de recepJie finald
nu va fi semnat de Comisia de recepJie, care confirmi cd lucrdrile au fost executate conform
Contractului.
4.5. RecepJia finald va fi efectuati conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar, Antreprenorului pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de recepJie finald.

5. Ajustarea valorii Contractului

t

5.1. Pentru cazurile c6nd urmeazd sd fie fbcute modificdri la valoarea Contractului
privind majorarea sau reducerea acesteia, Pdrfile se vor conforma prevederilor actelor
normative cu incidenld in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazd modalitdlile de
ajustare a valorii contractelor de achizi{ii publice.

6. Antreprenorul

gi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in Contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor, graficul de executare gi de o
calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului Contract.
6.2.in cazul in care Pdrtile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizd,,

Antreprenorul trebuie sd prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate qi
lucririle pe care acegtia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.4. Angajarea fo(ei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd. ca frcdnd obiectul

unei subcontractdri.

7. Drepturile

gi obligafiunile Antreprenorului qi ale Benefieiarului

7.1. intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de

cdtre Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in trei exemplare, in termenele stabilite in
Contract, prin graficul de executare a lucrdrilor.
7.2. Antreprenorul are obligalia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in Contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentaJia de
executare qi prevederile actelor normative in vigoare in construcfii. De asemenea, are obligaJia
de a conduce executarea lucrErii contractate gi de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfdqoard activitatea.
7.3. DocumentaJia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazd astfel
a) un exemplar integral al documentaJiei se prevede pentru completarea cin\ii tehnice;
b) doud exemplare rdm6n la dispoziJia Antreprenorului dintre care un exemplar se
pdstreazd" la gantier.
c) altul va fi finut de cdtre acesta la dispozilie pentru consultare de cdtre Agenfia pentru
Supraveghere Tehnicd, precum gi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) gi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd gi sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cdtre Beneficiar sau
Antreprenor, dupd caz,la cererea gi in decurs de 15 zile calendaristice dupd finisarea lucrdrilor
conform graficului de executare a lucrdrilor. Documentele respective nu pot fi publicate,
multiplicate sau folosite in alte scopuri decdt cele stabilite in Contract gi trebuie sd fie restituite
la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.
7.5.Oferta adjudecatd face parte integrantd din Contract. Ea trebuie sd fie corectd gi
completd. PreJurile stabilite vor acoperi toate obligajiunile din Contract gi toate operaliunile
pentru terminarea gi intretinerea corespunzdtoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eqalonare valoricd a
mijloacelor hnanciare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de executare a
lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6.Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd conlind
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cdte ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in
desfdgurarea lucrdrilor. Notificareava conline detaliile sau dispoziJiile ce se cer gi va specifica
datala care acestea au fost necesare, precum gi intdrzierile sau intrenrperile ce survin datoritd
liosei acestor documente.
7.7. intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fr
pusd la dispozitia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, ftrd, platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executare.
7.8. Antreprenorul va executa qi va intreJine toate lucrdrile, va asigura forfa de muncd,
materialele, utilajele de construclii qi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta igi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
gantier gi pentru procedeele de executare utilizate.
7.9. Forma de garanJie bancard agreatd de Beneficiar este garanlia unei bdnci, pentru
suma ce reprezintd garanlia de bund executare a Contractului, in cuantum de 5%o din
valoarea Contractului atribuit.
7.10. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazl, sd ob1ini
garanlia din partea unei bdnci, pentru o sumd care reprezintd garar\ia de bund executare a
Contractului, in cuantum de 5 oh din valoarea Contractului atribuit.
7.11. Garanlia de buni executare se va restitui Antreprenorului in baza notific6rii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de

receptie finald.
7.12. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului garan\ia la termenul fixat, cel
tdrzit la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pAnI la acea datd
pretenlii asupra ei. AtAta timp insd cdt pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate reline
parte corespunzdtoare din valoarea garanfiei,
limitele
prejudiciului cauzat.
7.I3. Antreprenorul garanteazd cE, la data recepJiei, lucrarea executatd are calitdlile
stipulate in Contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi 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.I4. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd at6ta
timp cdt rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.
7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desftgurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile Contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite qi oriunde se desfdgoard activitdJi legate de rcalizarca
obligaliilor Contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele gi documentafia
de executare pentru examinare gi sd i se dea toate ldmuririle, condilia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge tainele Antreprenorului. Informafiile secrete, precum gi documentafiile secrete
vor fi considerate de Beneficiar drept confidenJiale.
7.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitriile pe care le considerd necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului gi dirigintelui de gantier, cu exceptia cazurilor in care trebuie

o

in

de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd

i

se

comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din parteaAntreprenorului.
7.17. Dacd, Antreprenorul considerd cd dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiecJii, dar acestea nu il absolv6 de a executa dispoziliile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dac6, prin executarea dispozi\iilor
Beneficiarului se creeazd dificultdti in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cdtre Beneficiar.
7.18. Pentru verificarea trasirii de cltre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este
obligat sd protejeze gi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.
7.19. Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la
dispozilia Antreprenorului de cdtre Beneficiar pentru executarea Contractului sunt hotdrdtoare.
Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite gi s[ inqtiin\eze Beneficiarul cu
privire la erorile gi inexactitdfile constatate sau
7.20. Antreprenorul are obligaJia sd stabileasci toate relaJiile care reglementeazd
raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzdtor fa\d de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligafiunilor legale qi
profesionale.
I .21. Beneficiarul are obligaJia s6-qi procure toate autoriza\iile gi avizele prevdzute de
actele normative, precum gi Regulamentele (documentele) care sd-i permitd executarea
lucrdrilor in cauzd,.
7.22. Pe parcursul executirii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispunS in scris:
gantier
oricdror materiale care sunt calitativ
a) indepirtarea
necorespunzdtoare:
b) inlocuirea materialelor necorespunzltoare calitativ cu altele corespunz6toare;
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 7.22.,
Beneficiarul poate opri lucrdrile, angaja gi pl6ti alti antreprenori pentru executarea acestor
lucrdri, pun6nd in intdrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii,

i

presupuse.

de pe

a

1

si 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 gtiinJifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd-executarea lucrdrilor in
zona respectivd gi s5 comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor competente
acest fapt.

7.25.In timpul desftqurdrii lucrSrilor, Antreprenorul are obligaJia sd menlind cdile de
acces libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucriri
provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucr6rilor, Antreprenorul va
evacua de pe gantier toate utilajele de construcfie, surplusurile de materiale, degeurile gi
lucrdrile provizorii.
7.26. Antreprenorul trebuie sd ob1in6, pe propria cheltuiald, toate avizele, aprobdrile gi sd
plSteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrdrilor, precum gi pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului toate aceste sume in urma confirmdrii de cdtre acesta.

fi

8. Forfa de munci
8.1. Antreprenorul va indeplini toate formalitdlile necesare angajdrii intregii forfe de
muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legisla{iei in
visoare.

9. Materialele

gi executarea

lucririlor propriu-zise

9.l.Materialele vor fi de calitateaprevdzutdin documenta{ia de executare, urmdnd a fi
la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul gi materialele
necesare pentru examinarea, mdsurarea gi testarea lucririlor.
9.2. Costul probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este
prevdzlt in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
9.3. Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in proces de lucru vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedegte ci
materialele nu sunt corespunzStor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile Contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acegtia au acces tot
timpul la lucrdri pe gantier gi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale
supuse periodic

prefabricate etc.
9.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite frrd aprobarea responsabilului tehnic
atestat $i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd osibilitatea acestora sd
examineze gi sd urmdreascd orice lucrare care urrneazd, sd fie ascuns[. Antreprenorul va anun]a
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cAte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundaJiile
clddirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor
participa la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor de mai sus.
9.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozifia Beneficiarului
gi va reface aceastd parte sau pdrfi de lucrare, dac6 este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile au
fost de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea,
refacerea gi/sau rcpararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenor.
9.7. Beneficiarul trebuie sd pund la dispozi{ia Antreprenorului, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, lard platd:
a) suprafetele de teren necesare pentru depozite gi locuri de muncd pe gantier;
b) racordurile pentru utilitdti (ap6, gaz, energie, canalizarc etc.) pdnd la limita ampla samentului qantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitdJi, precum qi cel al contoarelor sau al altor
aparate de mdsurat se suportd de cdtre Antreprenor.

,
in afara celor prevdzute in Contract sau fbri
qi
precum
nu respectd prevederile Contractului, ftrd a
cele
care
dispozilia Beneficiarului,
exista in acest sens o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului.
Antreprenorul trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi pldtite Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare qi se
presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrdrile vor incepe dupd I zi de la inregistrarea Contractului in modul
corespunzdtor gi primirea ordinului de executare.
9.9. Lucrdrile executate de Antreprenor

10.

Perioada de garanfie gi remedieri in perioada de garanfie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrdrile prevdzute lapct.2.I al prezentului Contract
este de 8 ani.
10.2. Perioada de garantie curge de la data recepJiei finale qi p6nd la expirarea termenului
prevdzut la punctul 10. 1 din prezentul Contract.
10.3. Antreprenorul are obligafia ca in perioada de garanlie sd inldture toate defecliunile
ce {in de nerespectarea clauzelor Contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificdri
transmise de cdtre Benehciar.
10.4. DacE, defecJiunile nu se datoreazd, neglijenlei sau lipsurilor Antreprenorului,
lucrdrile fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor Contractului, costul remedierilor
va fi evaluat gi pldtit ca lucrdri suplimentare.

lL

Rispunderea

Plrfilor

I 1.1. Pa{ile contractante rdspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum gi pentru cele
ale reprezentan{ilor lor legali gi ale persoanelor frzice gi juridice pe care le utilizeaz6 pentru
indeplinirea obligaliilor ce le revin.
Il.2.Dacd in legdturd cu executarea lucrSrilor de construcJii se produce daund unui te4,
P6(ile contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre Pdrfi a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va line seama de gradul de vinovdJie a
fiecSrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-aprevdzut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de Beneficiar in
care
fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
forma
Antreprenorul l-a ingtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
11.3. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

in

a

incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdli, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pdm6nt, materiale sau alte obiecte, predum gi ca urmare a unor
ingrddiri sau limitdri din propria vind.
11.4. In cazul in care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pdrfilor de
construcJie, utilaje tehnologice etc., livrate de Benehciar, precum gi cu privire la lucrdrile
executate de alli agenJi economici, atunci el trebuie s6-i comunice obiecliile, in scris,
Beneficiarului, imediat gi pe cdt posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Benefrciarul rdmdne
rSspunzdtor pentru informaliile, dispoziliile qi livrdrile sale.
11.5. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate gi dotdrile pe care le are la
dispoziJie impotriva degraddrii gi furturilor p6nd la predarea lucrdrilor c5tre Beneficiar. El
trebuie si ia mdsuri de protectie contra degraddrii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice gi a
apei qi sd indepdrteze zdpada gi gheala.
I 1.6. Dacd nerespectarea de c6tre Antreprenor a prevederilor oricdrui Regulament sau
hotdrdri ale autorit[lilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, gi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenor in mdrimea sumei prejudiciului.

Il.l . Dacd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre Pdrfile
contractante, atunci cealaltd Parte poate emite pretenlii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite gi care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucr6rile prevdzute in prezentul Contract, se va reline
garanfia de bund executare a Contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate
cu prevederile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de
5% din suma totali a Contractului.
11.9. Pentru executarea cu intdrziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd rdspundere
materiald in valoare de 0,I%o din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai
mult de 5o/o din suma totald a prezentului Contract. ln cazul in care intdrzierea depdgegte 3 0 de
zile lucrdtoare, se considerd ca fiind rcfu2 de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul
Contract qi Antreprenorului i se va refine garantia de bund executare a Contractului, in cazul in
care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
11.10. Pentru achitarea cu intdrziere, Beneficiarul poartd rdspundere materiald in valoare
de 0,Io/o din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai mult de lo/o din suma
totald a prezentului Contract.
1 1.1 1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaJii
p16tibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepJia unui accident sau
prejudiciu rezultAnd din vina Beneficiarului, a agenlilor sau a angaja[ilor acestora.
12.

Solufionarea

litigiilor

I2.I.in

cazul litigiilor privind calitatea gi proprieteille materialelor de construcfie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite,
fiecare Parte poate, dupd o inqtiinlare prealabild a celeilalte Pfufi, s5 cear6 efectuarea unor
cercetdri de c6tre o institulie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de
Partea a cdrei culpd a fost doveditd.
13.

Rezilierea Contractului

Antreprenorul poate cere rezilierea Contractului, dacd :
a) Beneficiarul nu-qi indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune
pe Antreprenor in situaJia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd Antreprenorul, cd din motive neprevdzute gi datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
t
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea Contractului, dacS:
a) Antreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o
ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul a abandonat Contractul;
c) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fdrd sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de reincepere a lucrdrilor;
d) Antreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe gantier 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. qi
13.2. din prezentul Contract se va comunica in scris P64ii contractante cu cel putin 15 zile
lucrdtoare anterior ddlii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a Contractului, va convoca Comisia de recepfie care
va efectua receplia cantitativd gi calitativa a lucrSrilor executate.
13.5. In cazlJ rezilierii Contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor qi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili
sumele care urmeazd sd,le plSteascd in conformitate cu prevederile Contractului, precum gi
13.1 .

daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a reziliat Contractul.
13.6. Plata garanJiei de bund executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de
garanJie (dupd efectuarea recepJiei finale), iar in cazurile..prevdztfie la literele c) qi d), punctul
13.2. din prezentul articol dupd rezilierea Contractului.
13.7. Dupd rezilierea Contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. DispoziJii finale
14.1. Urmdtoarele documente (anexe la prezentul Contract) vor fi citite gi vor fi
interpretate ca fiind parte integrarfid, a prezentului Contract:
a) prezentul formular de Contract completat gi semnat;
b) oferta, formularul de ofer1d gi anexa la formularul de ofertS;,
c) listele cu cantitdti de lucrdri qi utilaje, devizele-ofertd (F3, F5, F7) qi listele cu
consumurile de resurse anexate.
14.2. Documentele Contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate,
in altd limbi de circulalie internafionald.
14.3. in cazurile in care apar ambiguitdJi sau discrepanle in clauzele prezentului
Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite InstrucJiuni in acest sens pentru
Antreorenor.
i+.+.indocumentele Contractului nu se pot face modifi cdriftrdacordul ambelor PA4i.
l4.5.Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii gi intra in vigoare dupd
inregistrarea lui de cdtre Trezoreria de Stat a Ministerului FinanJelor, fiind valabil pdnd la
31 decembrie 2019.
I4.6.Prezentul Contract reprezintd acordul de voinld al ambelor PdrJi gi este semnat
astdzi.
2018.
14.J.Pentru confirmarea celor menJionate mai sus, Pdr'file au semnat prezentul Contract
in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.
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15.

Rechizitele juridice, pogtale gi de plati ale

Pirfilor

Antreprenorul

Beneficiarul

,rGreen Engineering" SRL

Inspectoratul General al Polifiei

Adresa: MD-2001, mun. Chiqindu,
str. Lev Tolstoi 2411. of.276
T el. (022)000 -7 9 | : 07 9 53 5 65 0
B. C. "Eximbank-Gruppo-Veneto B anca"
S.A., Sucursala nr. I 9, mun.ChisinSu
c/b: EXMMMD22476
c/f : 1013600036806: cod tva 0208693

Adresa pogtalS: mun. Chigindu,
str. Tiraspol. 11/1

IBAN: MD86EX0 00000225

TBAN:

1

65 05

67MD

Tel.022-868-130

t

Banca: Min. Fin -Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 10 13601000495

A

rii.
,..,u'' ,,

$e

^,n,fr)a-Z'

Inregistrat
Trezoreria
Data:

$t Do rntA

Anexa
la Contractul

din "

nr. 43
/75- 2018

SPECIFICATIA LUCRARILOR

Suma totali
(cu TVA)

Denumirea

lucrdrilor
2

J

4

5

4s000000-7

3 645 277,50

4 374 26r.00

Lucrlri de reconstruc{ie a
Izolatorului de Detenfie
I

Provizorie a

IP

Hinceqti,
nr.93

str.Mihai Moraru

(conform devizelor locale
anexate. F-3. F-5. F-7)

TOTAL:

4 374 261,00

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General al Poliției
Direcția managementul proiectelor
MD 2012, mun. Chişinău, Tiraspol 11/1, tel. (373-22) 868-112, fax. (373-22) 868-116, email:igp@igp.gov.md,
pagina web: www.politia.md, c/f 1013601000495, Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat

nr. 34/57- 3387 „21” septembrie 2020

Scrisoare de confirmare
Prin prezenta se confirmă, că compania SRL GREEN ENGINEERING c/f
1013600036806, reprezentată de dl. ONU GHEORGHE, în perioada 2018 – până în
prezent, a desfășurat lucrări de reconstrucție la mai multe obiective ale IGP, cum
sunt:
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Căușeni;
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție IDP
Hîncești;
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Orhei
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Edineț
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Cahul
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Sîngerei
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Rîșcani
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Cimișlia
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Soroca
- Sectorul de Poliție 4 Talmaza al IP Ștefan Vodă
- Sectorul de Poliție 2 Coșnița al IP Dubăsari
- Sectorul de Poliție 3 Baurci al IP Ceadîr-Lunga;
- Sectorul de Poliție 2 Varnița al IP Bender.
Lucrările au fost executate în cadrul contractelor de antrepriză, semnate de
către Inspectoratul General al Poliției, după cum urmează:
- Contractul Nr. 42 din 30.05.2018 privind reconstrucția IDP Căușeni, valoarea
contractului: 4.725.079,00 MDL;
- Contractul Nr. 43 din 30.05.2018 privind reconstrucția IDP Hîncești, valoarea
contractului: 4.374.261,00 MDL;
- Contractul Nr. 66 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Orhei, valoarea
contractului 3.449.546,88 MDL;
- Contractul Nr. 61 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Edineț, valoarea
contractului 4.694.789,00 MDL;
- Contractul Nr. 63 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Cahul, valoarea
contractului 5.184.245,00 MDL;
- Contractul Nr. 62 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Sîngerei, valoarea
contractului: 4.557.208,00 MDL;

- Contractul Nr. 65 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Rîșcani, valoarea
contractului, 3.968.272,00 MDL;
- Contractul Nr. 64 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Cimișlia, valoarea
contractului 3.590.415,00 MDL;
- Contractul Nr. 73 din 22.08.2019 privind reconstrucția IDP Soroca, valoarea
contractului 3.101.098,00 MDL;
- Contractul Nr. 74 din 22.08.2019 privind reconstrucția SP2 Varnița al IP
Bender, valoarea contractului: 141.090,00 MDL;
- Contractul Nr. 95 din 25.09.2019 privind reconstrucția SP4 Talmaza al IP
Ștefan Vodă, valoarea contractului 2.499.069,60 MDL;
- Contractul Nr. 97 din 25.09.2019 privind reconstrucția SP2 Coșnița al IP
Dubăsari, valoarea contractului: 439.894,80 MDL;
- Contractul Nr. 116 din 04.11.2019 privind reconstrucția SP3 Baurci al IP
Ceadîr-Lunga, valoarea contractului 1.201.681,52 MDL;
Modernizarea sediilor Poliției a fost realizată în cadrul implementării
Programului de suport bugetar pentru reforma Poliției, susținut financiar de Comisia
Europeană, conform Acordului de finanțare CRIS: ENI/2015/038-144.
Lucrările de construcție la aceste obiecte au fost finalizate la termen, toate
acestea fiind utilizate, conform destinațiilor, de către angajații Poliției și populația
din comunitatea locală.
Pentru toate cazurile, au fost organizate evenimente de inaugurare oficială,
după cum urmează:
- IDP al IP Căușeni, inaugurat și funcțional din 08.11.2019,
http://politia.md/ro/content/conditii-europene-de-detentie-izolatorul-dincauseni;
- IDP
al
IP
Hîncești,
inaugurat
la
23.10.2019,
http://politia.md/ro/content/primul-izolator-de-detentie-renovat-din-tarainaugurat-la-hincesti;
- IDP al IP Orhei, inaugurat și funcțional din 31.10.2019,
http://politia.md/ro/content/cel-de-al-doilea-izolator-de-detentie-provizoriedin-tara-inaugurat-la-orhei;
- IDP
Edineț,
inaugurat
și
funcțional
din
13.12.2019
http://politia.md/ro/content/izolatorul-de-detentie-provizorie-din-edinetrenovat-si-modernizat-conform-standardelor;
- IDP al IP Cahul
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Sîngerei
- IDP
Rîșcani,
inaugurat
și
funcțional
din
24.12.2019,
http://politia.md/ro/content/conditii-europene-de-detentie-provizorieizolatorul-din-riscani;
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Cimișlia,
http://gazetadesud.md/2019/11/24/redeschiderea-izolatorului-lainspectoratul-de-politie-cimislia/;

- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Soroca,
faza de finalizare;
- Sectorul de Poliție 4 Talmaza al IP Ștefan Vodă, inaugurat și funcțional din
17.08.2020 https://stefan-voda.md/sectorul-de-politie-nr-4-talmaza-a-fostinaugurat/;
- SP nr. 2 Coșnița al IP Dubăsari, inaugurat și funcțional din 13.04.2020,
http://politia.md/ro/content/sector-de-politie-din-raionul-dubasari-renovatdupa-practicile-internationale-si-adaptat;
- Sectorul de Poliție 3 Baurci al IP Ceadîr-Lunga, fază de finalizare;
- Sectorul de Poliție 2 Varnița al IP Bender, finalizat și inaugurat la 06.04.2020.
In această calitate, compania SRL GREEN ENGINEERING a deținut
calitatea de antreprenor general, realizând toate lucrările stabilite în proiectele de
execuție, indiferent de complexitatea acestora.
În toată această perioadă compania SRL GREEN ENGINEERING a
demonstrat profesionalism și o mare deschidere spre înțelegerea nevoilor și
așteptărilor noastre, cunoașterea prevederilor legislației specifice și implicarea în
soluționarea problemelor apărute pe parcurs.
Șef direcție,
comisar-șef

Vadim ARDELEANU

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General al Poliției
Direcția managementul proiectelor
MD 2012, mun. Chişinău, Tiraspol 11/1, tel. (373-22) 868-112, fax. (373-22) 868-116, email:igp@igp.gov.md,
pagina web: www.politia.md, c/f 1013601000495, Ministerul Finanţelor, Trezoreria de Stat

nr. 34/57-3354 din „17” septembrie 2020

Scrisoare de recomandare
Prin prezenta se confirmă, că compania SRL GREEN ENGINEERING c/f
1013600036806, reprezentată de dl. ONU GHEORGHE, în perioada septembrie
2018 – decembrie 2019, a desfășurat lucrări de reconstrucție la mai multe obiective
ale IGP, cum sunt:
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Căușeni;
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție IDP
Hîncești;
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Orhei
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Edineț
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Cahul
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Sîngerei
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Rîșcani
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Cimișlia
- Izolatorul de detenție provizorie (IDP) al Inspectoratului de poliție Soroca
- Sectorul de Poliție 4 Talmaza al IP Ștefan Vodă
- Sectorul de Poliție 2 Coșnița al IP Dubăsari
- Sectorul de Poliție 3 Baurci al IP Ceadîr-Lunga;
- Sectorul de Poliție 2 Varnița al IP Bender.
Lucrările au fost executate în cadrul contractelor de antrepriză, după cum
urmează:
- Contractul Nr. 42 din 30.05.2018 privind reconstrucția IDP Căușeni,
- Contractul Nr. 43 din 30.05.2018 privind reconstrucția IDP Hîncești,
- Contractul Nr. 66 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Orhei,
- Contractul Nr. 61 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Edineț,
- Contractul Nr. 63 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Cahul,
- Contractul Nr. 62 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Sîngerei,
- Contractul Nr. 65 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Rîșcani,
- Contractul Nr. 64 din 24.07.2018 privind reconstrucția IDP Cimișlia,
- Contractul Nr. MD-2019-07-01-000089-1-11/62 din 02.07.2019 privind
reconstrucția IDP Hîncești,
- Contractul Nr. 73 din 22.08.2019 privind reconstrucția IDP Soroca,

- Contractul Nr. 74 din 22.08.2019 privind reconstrucția SP2 Varnița al IP
Bender,
- Contractul Nr. 95 din 25.09.2019 privind reconstrucția SP4 Talmaza al IP
Ștefan Vodă,
- Contractul Nr. 97 din 25.09.2019 privind reconstrucția SP2 Coșnița al IP
Dubăsari,
- Contractul Nr. 116 din 04.11.2019 privind reconstrucția SP3 Baurci al IP
Ceadîr-Lunga,
- Contractul Nr. 138 din 17.12.2019 privind reconstrucția IDP Edineț, IDP
Orhei, IDP Sîngerei, SP2 Coșnița.
Modernizarea sediilor Poliției a fost realizată în cadrul implementării
Programului de suport bugetar pentru reforma Poliției, susținut financiar de Comisia
Europeană, conform Acordului de finanțare CRIS: ENI/2015/038-144.
In această calitate, compania SRL GREEN ENGINEERING a deținut
calitatea de antreprenor general, realizând toate lucrările stabilite în proiectele de
execuție, indiferent de complexitatea acestora.
În toată această perioadă compania SRL GREEN ENGINEERING a
demonstrat profesionalism și o mare deschidere spre înțelegerea nevoilor și
așteptărilor noastre, cunoașterea prevederilor legislației specifice și implicarea în
soluționarea problemelor apărute pe parcurs.
Având în vedere cele expuse, recomandăm compania SRL GREEN
ENGINEERING ca fiind o întreprindere profesionistă şi de încredere în relația cu
orice companie.
Șef direcție,
comisar-șef

Vadim ARDELEANU

