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CONTRACT DE LUCRARI
nr. L-CA din---- -----

incheiat in baza Hotararii de adjudecare nr. __ din _
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr. __ din _

1. În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale S.C. CONPET SA Ploiesti, s-a încheiat
prezentul contract de lucrări,

intre

PĂRŢILE CONTRACTANTE
S.C. CONPET S.A. Ploiesti, cu sediul in Ploieşti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova, telefon

0244/401360, fax 0244/402304, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, înregistrată la Registrul Comerţului
sub numărul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comercială
Română Sucursala Ploieşti, reprezentată prin dl. ing. Liviu lIaşi - Director General şi d-na ec. Sanda Toader-
Director Economic, in calitate de BENEFICIAR

şi

S.C., , cu sediul în , str. _
nr. , jud. , telefon , fax ,' cod de înregistrare fiscală
RO " înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul , având cod IBAN
________ deschis la , reprezentată prin _
Director şi - Director Economic, in calitate de EXECUTANT.

CLAUZE OBLIGATORII

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. (1) Executantul se obligă să execute lucrările de inlocuire a conductei de ţiţei " 10 %" F2

Rădineşti - Ploieşti În zona Troiţa Botorani - saivan pe o lungime de cca. 2.371 m şi În zona livada
pruni (colţ pădure) - Deal Văratec pe o lungime de cca. 2.437 m, un total de cca. 4.808 m, în
conformitate cu: graficul de execuţie - anexa nr. 1, propunerea tehnico-economica - anexa 2 şi prevederile
Caietului de sarcini (Proiect nr. 291/2014 elaborat de SC SNIF PROIECT SA Targoviste) - anexa 3 şi
conform obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Executantul se obligă să elaboreze, să actualizeze şi să predea Cartea tehnică a construcţiei
pentru această lucrare, in limitele competentelor prevazute de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

(3) Executantul va îndeplini obiectul contractului cu respectarea următoarelor condiţii:
a) Executantul este obligat sa prezinte şi să folosească proceduri omologate.
b) Punerea în funcţiune şi verificarea funcţionării instalaţiilor de protecţie catodică se va face de

către un laborator specializat şi autorizat pentru acest gen de lucrări.
c) Sa deţină şi să utilizeze personal muncitor şi de execuţie, utilajele şi laboratoarele necesare

pentru execuţia lucrărilor (conform listelor cu consumurile de materiale, echipamente şi utilaje şi transport
rezultate din devizul general - normele de deviz).

d) Calitatea construcţiilor este definită prin Legea 10/1995 şi este rezultatul totalităţii performanţelor
de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor
utilizatorilor şi colectivităţi lor.

e) Executantul va elabora Planul propriu de sănătate şi securitate conform art. 24+35 din HG
300/2006.

f) Înainte de începerea lucrărilor de execuţie se va încheia convenţie în domeniul situaţiilor de
securitate, situaţiilor de urgenţă şi protecţia muncii cu executantul.

g) La execuţia lucrărilor executantul va respecta toate condiţiile menţionate în Caietul de sarcini
(Proiect nr. 291/2014 elaborat de SC SNIF PROIECT SA Targoviste) si in cadrul avizelor /acordurilor/
Autorizatiei de construire.

h) Materialul tubular rezultat din demontarea tronsonului inlocuit va fi transportat de către executant
la depozitul CONPET de la Inoteşti, jud. Prahova.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea contractului este de lei, la care se adauga TVA, pentru indeplinirea

integrala a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract. Preturile unitare din
oferta sunt ferme, pe toata durata de execuţie a acestuia.
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4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi contractante.
4.2. (1) Executantul se obligă sa execute lucrarile de inlocuire a conductei de ţiţei 0 10 %" F2

Rădineşti - Ploieşti În zona Troiţa 8otorani - saivan pe o lungime de cca. 2.371 m şi În zona livada
pruni (colţ pădure) - Deal Văratec pe o lungime de cca. 2.437 m, un total de cca. 4.808 m, in termen
de 120 de zile de la data predării amplasamentului, consemnată prin Proces verbal, conform graficului de
execuţie (respectiv 90 de zile pentru lucrarile de C+M iar pentru lucrarile de demontare a conductei înlocuite,
30 de zile).

4.3. (1) Data predării amplasamentului va fi ulterioară constituirii garanţiei de bună execuţie, in
termen de maximum 5 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.

(2) Termenul de execuţie total se consideră împlinit la data semnării, fara obiecţiuni, a Procesului
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, de către Comisia de recepţie. Astfel, la termenul total de executie
mentionat la art. 4.2.(1) se adauga si perioada necesara pana la semnarea Procesului verbal de receptie fara
obiectiuni. Lucrările de cuplare ale tronsonului executat la conducta în funcţiune sunt corelate cu programul
de pompare al SC CONPET SA şi nu produc efecte în ceea ce priveşte aplicarea penalităţilor în întârzierea
derulării contractului.

(3) Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. beneficiar şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. am plasamentul lucrării, şantier - înseamnă locurile puse la dispoziţie de către Beneficiar unde

urmează a fi executate Lucrările precum şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind părţi componente
ale Şantierului;

e. utilajele executantului - înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte lucruri
necesare execuţiei lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

f. materiale - înseamnă produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte
din lucrările permanente.

g. echipamente - înseamnă maşinile şi aparatele utilizate de catre executant la executia lucrarilor;
h. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor
uneia din părţi;

i. ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din noul
Cod de procedura civila;

j. proiectant - firma de proiectare care a elaborat proiectul pe baza căruia se execută lucrările.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:

a) grafic fizic si valoric de executie detaliat - Anexa nr. 1;
b) propunerea tehnico-economică - Anexa nr. 2;
c) Proiect nr. 291/2014 elaborat de SNIF PROIECT SA Targoviste (Memoriu tehnic +

CS+ DDE si mapa de planuri in format electronic) si formular Raport zilnic de activitate - Anexa
nr.3;

d) Documentul doveditor al constituirii garanţiei de buna execuţie - Anexa nr. 4;
e) Contractul de asociere, dacă este cazul- Anexa nr. 5;
f) Contractul de subantrepriză, dacă este cazul- Anexa nr. 6;
g) Convenţia privind securitatea si sanatatea in munca - situatii de urgenta, protectia

mediului - Anexa nr. 7.
h) Daca este cazul, Certificatul de rezidenta fiscala - Anexa nr. 8.

7. CONFIDENTIALITATE
7.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în
afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada
de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.
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(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face
confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

7.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare
la contract dacă:

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante
pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
8.1. Executantul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite
pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

8.2. Orice rapoarte si date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule,
baze de date, software şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate şi puse în operă pentru contract,
compilate ori elaborate de către executant sau de către personalul său salariat ori contractat, pentru
executarea obiectului contractului, vor deveni proprietatea exclusivă a beneficiarului. După încetarea
contractului, executantul va remite toate aceste documente şi date beneficiarului. Executantul nu va păstra
copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu contractul de lucrări
fără acordul scris prealabil al beneficiarului. '

8.3. Executantul nu va publica articole referitoare la lucrările care fac obiectul prezentului contract şi
nu va face referire la aceste lucrări în cursul executării altor lucrări pentru terţi şi nu va divulga nicio
informaţie furnizată de beneficiar, fără acordul scris prealabil al acestuia.

8.4. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală
ori industrială, dobândite în executarea contractului vor fi proprietatea exclusivă a beneficiarului, care le va
putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de
altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori
industrială.

9. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
9.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre executant in scopul asigurarii

beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(2) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancară emisă de catre o

bancă agreată de ambele părţi, in favoarea beneficiarului, in conditiile prevăzute la art. 9.3. Scrisoarea de
garanţie bancară de bună execuţie este in cuantum de 10% din valoarea totală, fara TVA a contractului,
respectiv, in cuantum de lei. In cazul in care valoarea contractului se modifica, executantul are
obligatia de a actualiza cuantumul garantiei de buna executie in functie de valoarea totala a contractului.

(3) Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie se va prezenta de catre executant
beneficiarului, in original, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel
putin 60 luni de la data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut obliga executantul la extinderea
valabilitatii scrisorii de garantie bancară, cu minimum 6 luni de la data expirării scrisorii de garantie
prezentate initial. Din Scrisoare,a de garantie bancara de buna executie trebuie sa reiasa, fara echivoc, ca
societatea bancara va plati beneficiarului, suma solicitata, la prima si simpla cerere a beneficiarului.

(4) Beneficiarul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce executantul a
prezentat Scrisoarea de garantie de bună execuţie, emisă conform prevederilor prezentului capitol.

9.2. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste si/sau isi indeplineste in mod necorespunzator
obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia executantului, precizand obligatiile care nu au fost
respectate.

9.3. In termen de 30 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie, fara obiectiuni, la
terminarea lucrarilor, valoarea scrisorii de garanţie de bună execuţie se va diminua la valoarea ce reprezintă
un procent de 30% din valoarea totala a garantiei de buna executie,

9.4. Garantia de buna executie se restituie de catre beneficiar, executantului, astfel:
a) Valoarea scrisorii de garanţie de bună execuţie se va diminua automat, daca beneficiarul nu a

ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, in termen de 30 de zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie, fara obiectiuni, la terminarea lucrarii, pana la valoarea reprezentand 30% din valoarea totala a
garantiei de buna executie; .

b) Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie, diminuată, in cuantum de 30% din valoarea
totala a garantiei de buna executie, aferentă perioadei de garantie a lucrarilor, se elibereaza la expirarea
duratei de garantie (48 de luni) a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

9.5. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
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10. OBLIGAŢIILE EXECUTANTULUI
10.1. (1) Dacă executantul este liderul unei asocieri constituita potrivit prevederilor legilor În vigoare:
a) Executantul, in calitatea sa de lider al Asocierii, este pe deplin responsabil pentru execuţia

contractului si reprezintă interesele Asocierii În raporturile cu beneficiarul. Liderul asocierii Încasează plăţile
făcute de beneficiar şi Îşi plăteşte, la rândul său, asociaţii;

b) asociaţii vor fi consideraţi ca având, faţă de liderul asocierii, obligatiile menţionate În contractul
de asociere autentificat notarial, anexă la prezentul contract;

c) executantul nu Îşi va modifica componenta sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a
beneficiarului.

(2) Executantul are obligaţia de a executa şi de a finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile
acestora, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract si in stricta
concordanta cu prevederile Proiectului Tehnic si ale Caietului de Sarcini.

(3) Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi
utilajele necesare execuţiei lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a notifica prompt beneficiarului despre toate erorile, omisiunile, viciile
sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.

10.2. (1) Executantul se obligă să execute lucrările de inlocuire a conductei de ţiţei " 10 %" F2
Rădineşti - Ploieşti În zona Troiţa Botorani - saivan pe o lungime de cca. 2.371 m şi În zona livada
pruni (colţ pădure) - Deal Văratec pe o lungime de cca. 2.437 m, un total de cca. 4.808 m, cu
respectarea următoarelor condiţii:

a) Executantul este obligat să prezinte şi sa folosească proceduri tehnice de lucru aprobate, conform
sistemului de management al calitatii implementaU programului calitatii dezvoltat;

b) Punerea în funcţiune şi verificarea funcţionării instalaţiilor de protecţie catodică se va face de către
un laborator specializat şi autorizat pentru acest gen de lucrări;

c) Să deţină şi să utilizeze personalul muncitor şi de execuţie, utilajele şi laboratoarele necesare
pentru execuţia lucrărilor (conform listelor cu consumurile de materiale, echipamente şi utilaje şi transport
rezultate din devizul general - norme de deviz), în conformitate cu Caietul de sarcini - anexa 3 la contract.

d) Calitatea construcţiilor este definită prin Legea 10/1995 şi este rezultatul totalităţii performanţelor
de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor
utilizatorilor şi colectivităţi lor.

e) Executantul va elabora Planul propriu de sănătate şi securitate conform art. 24+35 din HG
300/2006.

f) Materialul tubular rezultat din demontarea tronsonului înlocuit va fi transportat de către executant la
depozitul CONPET de la Inotesti, jud. Prahova.
. g) Înainte de începerea lucrărilor de execuţie se va încheia convenţie în domeniul situaţiilor de
securitate, situaţiilor de urgenţă şi protecţia muncii cu executantul.

(2) Executantul are obligaţia ca, la data semnării contractului, să prezinte beneficiarului graficul de
execuţie detaliat pe faze şi timpi de execuţie.

(3) Executantul are obligaţia, înainte de începerea lucrărilor, de a comunica în scris Beneficiarului
identitatea responsabilului tehnic cu execuţia, atestat în domeniu, conform legislaţiei în vigoare şi de a
asigura urmărirea execuţiei lucrărilor prin acesta.

(4) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de / pentru
contract.

(5) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru: transportul şi depozitarea materialelor provenite din
demontarea conductei vechi, pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a
reglementărilor legii privind calitatea în construcţii şi legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului (O.U.G. nr.
195/22.12.2005) şi regimul deşeurilor.

(6) Un exemplar din documentaţia predată de către beneficiar executantului va fi ţinut de acesta în
vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, precum si de către persoane autorizate de beneficiar, la cererea acestora.

(7) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie Beneficiarului, la solicitarea acestuia, toate
documentele privind calitatea materialelor puse in operă, caietele de masuratori, desenele, calculele,
verificările calculelor şi orice alte documente legate de executia lucrarilor si pe care Executantul trebuie sa le
întocmească sau care sunt cerute de catre Beneficiar.

(8) Executantul are obligaţia de a respecta şi de a executa dispoziţiile Beneficiarului în orice problemă
menţionată sau nemenţionată în contract, referitoare la execuţia lucrărilor, dar numai cu viza proiectantului;
de asemenea, are obligaţia de a respecta dispoziţiil7 Beneficiarului referitoare inclusiv la suspendarea
execuţiei tuturor lucrărilor sau a unei părţi a acestora. In cazul în care Executantul consideră că dispoziţiile
Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca
obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care
acestea contravin prevederilor legale.
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(9) Executantul este responsabil pentru trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date în proiect,
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare în
vederea îndeplinirii responsabilităţii respective.

(10) În cazul în care pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe
cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării de către proiectant Executantul are obligaţia de a proteja şi de a
păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

(11) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor acestora Executantul are obligaţia:
a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este

autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâta timp cât
acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Beneficiar) în starea de ordine necesară pentru evitarea oricărui
pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire,
alarmă şi pază, în cazul în care sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte
autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) sa suporte costurile pentru consumul de utiiităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de
măsurat.

d) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din
poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

(12) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţii lor care urmează să fie puse în operă de la data primirii amplasamentului până la
data semnării procesului-verbal de recepţie a acesteia.

(13) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor acestora Executantul are obligaţia, în
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private

care deservesc proprietăţile aflate în posesia Beneficiarului sau a oricărei alte persoane.
(14) Executantul va despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu
obligaţia prevăzută la paragraful anterior, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

(15) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu
sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al
oricăruia dintre subcontractanţii săi; Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita
şi va repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea
materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura
în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(16) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu
sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţii lor sau
altora asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor privind
avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(17) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, Executantul este responsabil şi va plăti
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul faciiitării transportului materialelor, echipamentelor,
instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul
şantierului.

(18) Pe parcursul execuţiei lucrării Executantul are obligaţia:
a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;
b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de

materiale;
c) de a aduna şi de a îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările

provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(19) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier până la sfârşitul perioadei de garanţie numai acele

materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor
sale în perioada de garanţie.

(20) Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor legale care îi revin, pentru toate viciile construcţiei, ivite
într-un interval de 48 luni de la recepţia lucrării şi după împlinirea acestui termen, potrivit prevederilor art. 29
din Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completări le ulterioare.

(21) Executantul răspunde în mod unilateral în cazul depăşirii limitelor terenului pus la dispoziţie de
Beneficiar, în cazul neaducerii terenului la starea iniţială atât pe amplasamentul lucrării cât şi în zona
organizării proprii de şantier şi a celorlalte zone riverane amplasamentului lucrărilor. La finalizarea lucrarilor,
Executantul va prezenta Beneficiarului Proces verbal de redare a terenului la starea initiala, semnat cu
proprietarii terenurilor afectate de lucrarea contractata, inclusiv pentru drum de acces, etc.

(22) Nicio aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale beneficiarului sau ale
reprezentaţilor beneficiarului nu vor exonera executantul de obligaţiile sale, asumate prin prezentul contract.
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(23) Executantul va respecta prevederile Legii nr.10/18.01.1995 privind calitatea în construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare.

(24) Executantul are obligaţia de a-şi asigura pe propria cheltuială toate mijloacele tehnice de
intervenţie si stingere a incendiilor pe parcursul derulării lucrărilor, inclusiv a lucrărilor de dezafectare a
conductei vechi.

(25) La semnarea contractului, Executantul are obligaţia de a încheia convenţia privind securitatea si
sanatatea in munca - situatii de urgenta, protectia mediului, cu Beneficiarul.

(26) Executantul va preda beneficiarului, la finalizarea lucrării si inaintea efectuarii receptiei la
terminarea lucrarilor, Cartea tehnică a construcţiei, elaborată si actualizata in limitele competentelor
prevazute de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

11. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
11.1. Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia Executantului toate avizele, acordurile si autorizatiile

necesare executiei lucrarilor.
11.2. La data începerii lucrărilor, beneficiarul va comunica executantului numele reprezentantului

împuternicit, din partea beneficiarului. Beneficiarul va desemna un reprezentant pentru asigurarea verificării
execuţiei corecte a lucrărilor. Aceste persoane vor fi desemnate de beneficiar printr-o înştiinţare către
executant. Beneficiarul va înştiinţa executantul despre autoritatea şi îndatoririle delegate reprezentantului sau
reprezentanţilor beneficiarului.

11.3. La data începerii lucrărilor, Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului
documentaţia necesară pentru execuţia lucrărilor contractate.

11.4. Beneficiarul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5
zile de la notificarea executantului.

11.5. Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata lucrărilor la termenul scadent, prevăzut în prezentul
contract, pe baza documentelor justificative puse la dispoziţie de executant şi aprobate de beneficiar, în
condiţiile prevăzute de art. 16 al contractului.

12. ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR
12.1. Executantul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract

la data predării-primirii amplasamentului. Părţile vor proceda la predarea-primirea amplasamentului şi vor
încheia procesul verbal predare - primire amplasament, semnat de către Beneficiar, Proiectant şi Executant.

12.2. Data procesului verbal predare - primire amplasament este data de referinţă pentru termenul
de execuţie a lucrărilor menţionat la art. 4 din contract.

12.3. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie de detaliu şi să fie terminate
la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în
ordinea tehnologică de execuţie. In vederea monitorizarii progresului atins in executia lucrarilor, executantul
are obligatia transmiterii zilnice/saptamanale a raportului zilnic de activitate, anexat Caietului de sarcini
(Anexa nr.3). Acesta va fi transmis prin e-mail/fax responsabilului lucrarii desemnat din partea beneficiarului.

În cazul în care, după opinia beneficiarului, pe parcurs desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul
general de execuţie a lucrărilor, la cererea beneficiarului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în
vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de nici
una dintre îndatoririle asumate prin contract.

12.4. (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor şi anume: a responsabilului tehnic cu execuţia
atestat în domeniu, din partea executantului şi a responsabilului atestat, din partea beneficiarului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract,
inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

12.5. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi
testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei finale (calitative)
sunt descrise în anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente
acestora, revine executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale
puse în operă vor fi suportate de executant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare
calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar Beneficiarul va
suporta aceste cheltuieli.

12.6. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
Beneficiarului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica Beneficiarului, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate,
pentru a fi examinate şi măsurate.
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sau

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia Beneficiarului,
şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate
conform documentaţiei de execuţie, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către
Beneficiar, iar în caz contrar, de către Executant.

13. ÎNTARZIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR
13.1. În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
b) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; sau

c) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de
catre executant, indreptatesc executantul sa solicite, pe de o parte, prelungirea perioadei de executie a
lucrarilor sau a oricarei faze a acestora si, pe de alta parte, suspendarea contractului pe o perioada
determinata de motivul legal invocat, partile vor revizui, daca este cazul, de comun acord, perioada de
executie.

C1) In cazul in care motivul legal invocat nu mai este actual, executantul are obligatia sa notifice
imediat beneficiarul asupra datei la care lucrarile vor fi reluate sau

C2) In cazul in care beneficiarul constata disparitia motivului pentru care a fost suspendat
contractul, poate sa notifice executantul asupra datei la care lucrarile vor fi reluate.

13.2. Decalarea termenului de execuţie nu dă dreptul executantului de a solicita actualizarea valorii
contractului.

14. FINALIZAREA LUCRĂRILOR. ÎNSTIINTAREA DE RECEPTIE. RECEPTIA
14.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut să' fie finalizat într-un termen stabilit prin 'prezentul contract si prin

graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data
predării amplasamentului, dar care nu poate depăşi termenul total de execuţie stabilit în prezentul contract.

14.2. La finalizarea lucrărilor in ansamblu executantul are obligaţia de a notifica în scris beneficiarul
că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

14.3. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa executantul
de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie a
Lucrărilor.

14.4. Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren
Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie (lucrări finalizate,
Cartea tehnica predată). În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate
executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor
lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

14.5. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările
făcute Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

14.6. Îndeplinirea de către executant a obligaţiei de a executa lucrările este confirmată prin
semnarea, fără obiecţiuni, a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de comisia de recepţie.
Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

14.7. Executantul va preda beneficiarului, la finalizarea lucrării si inaintea efectuarii receptiei la
terminarea lucrarilor, Cartea tehnică a construcţiei, elaborată si actualizata in limitele competentelor
prevazute de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

15. GARANŢIA LUCRĂRILOR
15.1. Executantul acordă lucrărilor o garanţie de 48 luni de la data încheierii Procesului verbal de

recepţie la terminarea lucrărilor, semnat fără obiecţiuni din partea beneficiarului la terminarea lucrărilor, pe
ansamblu. La expirarea termenului de 48 luni se va efectua recepţia finală a lucrării, constatată prin proces
verbal.

15.2. (1) În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de beneficiar, de a
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, deteriorărilor, construcţiilor şi altor
defecte a căror cauză este nerespectarea caietului de sarcini si/sau a clauzelor contractuale.

(2) Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor legale care îi revin, pentru toate viciile construcţiei,
potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare.

(3) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1) pe cheltuială proprie,
în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite
care îi revin în baza contractului.
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(4) În cazul în care defecţiunile nu s-au produs din vina Executantului, lucrările fiind executate de
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări
suplimentare.

(5) În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 15.2. alin. (1), beneficiarul este
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări,
plătite deja de beneficiar, vor fi recuperate de către acesta de la executant putând fi reţinute din sumele
cuvenite acestuia.

16. MODALITĂŢI DE PLATĂ. FACTURARE. EVALUAREA LUCRĂRILOR
16.1. (1) Executantul va emite factura conform art. 155 alin. (1), Cod Fiscal iar Beneficiarul va efectua

plata pentru lucrările executate, în baza facturii emise şi a situaţiilor de plată acceptate de Beneficiar.
(2) Termenul de plată a facturilor de către Beneficiar este de 30 zile de la înregistrarea facturii la

Beneficiar.
16.2. Situaţii lunare de lucrări
(1) La intervale lunare, Executantul va fi îndreptăţit la plata valorii lucrărilor executate.
(2) Executantul va transmite lunar Beneficiarului o situaţie de plată care să cuprindă sumele la care

se consideră îndreptăţit.
(3) Din situatiile de lucrări interimare/parţiale întocmite astfel incât să asigure o verificare rapidă şi

sigură, Beneficiarul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute Executantului şi convenite cu acesta.
Situaţiile de lucrări vor fi însoţite de copii ale certificatelor de calitate ale materialelor, echipamentelor,
confectiilor, subansamblelor puse în operă (material tubular, robinete, etc.), de copii ale Proceselor Verbale
pentru lucrarile ce devin ascunse si a Procesului verbal de stadiu fizic al cantitati lor de lucrări, semnat de
reprezentanţii părţilor. Situatiile de lucrari vor reflecta stadiul fizic din teren şi vor fi conforme cu devizul oferta.

16.3. Plaţi interimare
(1) Plăţile parţiale/interimare se vor face, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate

conform contractului, in termenul scadent prevăzut în prezentul contract. Lucrările executate trebuie să fie
dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări parţiale, întocmită astfel încât să asigure o verificare rapidă şi
sigură a lor.

(2) Plăţile parţialelinterimare se efectuează, de regulă, la intervale lunare, în baza facturii emise de
executant corespunzător valorii lucrărilor executate în baza contractului, însoţită de situaţiile lunare întocmite
conform art. 16.2; plăţile parţiale/interimare nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a
executantului; ele nu se consideră de către beneficiar ca recepţie a lucrărilor executate.

(3) Pentru eventualele lucrări suplimentare, în baza devizului de lucrări şi a procesului verbal de
constatare încheiat între părţi, acestea vor încheia act adiţional, la aceleaşi preţuri unitare din ofertă, in urma
unei negocieri.

(4) Materialele care nu se regăsesc în ofertă vor fi susţinute cu oferte de preţ de la
producători/distribuitori, iar la decontare cu facturi de achiziţie pentru justificarea preţului.

(5) Cheltuielile cu manopera, utilajul, transportul, cheltuieli indirecte, profit, se vor deconta la
preturile/coeficienţii din ofertă.

(6) Beneficiarul poate sista plăţile interimare până la primirea garanţiei de bună execuţie conform
prevederilor art. 9.

16.4: Întârzieri În efectuarea plăţii
(1) In cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea

termenului scadent al plăţii prevăzut în contract, acesta are obligaţia de a plăti penalităţi în cuantum de 0,5%
pe zi, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de la scadenţă.

(2) Beneficiarul va plăti această sumă pe baza unei facturi emisă de către Executant. Penalităţile
calculate vor fi notificate şi facturate către Beneficiar. Beneficiarul are obligaţia de a achita factura de
penalităţi în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

17. NEÎNDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE CĂTRE EXECUTANT. PENALlTĂTI. REZILIEREA
CONTRACTULUI. ÎNCETAREA CONTRA'CTULUI •

17.1. (1) În cazul în care Executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate în termenele stabilite prin
art. 4, executantul are obligaţia de a plăti Beneficiarului, ca penalităţi, o sumă in cuantum de 0,5% pe zi din
valoarea lucrărilor neexecutate, ori a lucrărilor executate necorespunzător, pentru fiecare zi de întârziere.
Penalităţile pot depăşi cuantumul sumelor datorate.

(2) Penalităţile calculate vor fi notificate executantului. Executantul are obligaţia de a achita în
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, suma calculată drept penalităţi. Beneficiarul va
emite factura către prestator după încasarea sumei reprezentând penalităţi.

(3) Nu se consideră întârziere perioada dintre probe si cuplare (operaţiune care ţine de programul de
pompare al SC CONPET SA).

(4) Dacă în perioada de derulare a contractului, executantul:
a) nu a prezentat în termen documentul privind constituirea garanţiei de bună execuţie, în condiţiile

prevăzute în contract;
b) abandonează lucrările;
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c) a cesionat o parte din obligaţiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract
fără acceptul beneficiarului;

d) depăşeşte cu 30 de zile termenul prevăzut la art. 4.2. din contract;
e) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului;
f) nu reuşeşte să ducă la îndeplinire lucrările prompt şi fără întârziere;
g) nu începe lucrările în termen, nu respectă datele intermediare din graficul de execuţie sau nu reia

lucrările suspendate în termen de 5 zile de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;
h) nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul

stabilit de Beneficiar,
. beneficiarul va notifica executantul pentru remedierea acestor aspecte.

(5) Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificării emise de către beneficiar, executantul nu ia
toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, beneficiarul poate, printr-o a doua înştiinţare
emisă în termen de 11 zile, să rezilieze contractul si să pretinda plata de daune interese.

(6) Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile
de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv nu ar fi posibilă.

(7) Contractul mai poate înceta şi prin ajungere la termen, acordul părţilor, declararea falimentului
sau insolvenţă a executantului.

18. PLATA LA REZILIEREA CONTRACTULUI
18.1. (1) La rezilierea contractului conform art. 17.1. (5) beneficiarul are dreptul de a pretinde

executantului daune-interese în cuantum de 20% din valoarea lucrărilor neexecutate la data rezilierii. Suma
netă cuvenita va fi plătită sau rambursată de către executant în termen de 30 de zile de la data înştiinţării de
reziliere a contractului.

(2) În cazul prevăzut la art. 17.1. (6) executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

19. RESPONSABILITATEA EXECUTANTULUI FATA DE LUCRARI
19.1. (1) Executantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la data

inceperii până la data încheierii, făra obiecţiuni, a Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Dacă
se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în perioada menţionată mai sus, executantul va remedia
aceste pierderi sau daune astfel încât lucrările să fie conforme cu prevederile contractului. În perioada de
garanţie a lucrărilor, executantului îi revin obligaţiile prevăzute la art. 15 din contract.

20. FORŢA MAJORĂ
20.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul

contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
20.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi

în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării
consecinţelor.

20.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. ASIGURĂRI
21.1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin

lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina beneficiarului, a agenţilor sau a
angajaţilor acestora.

22. LITIGII
22.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate

din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
22.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînţelegerilor pe cale amiabilă, părţile se vor

adresa instanţelor de judecată, competente material de la sediul beneficiarului.

23. COMUNICĂRI
23.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
(3) Pe parcursul derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenţă între părţi, vor fi elaborate în limba română.
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23.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.

24. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
24.1. În prezentul contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creantelor nascute din

contract, obligatiile născute rămanând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate
iniţial.

24.2. (1) Executantul nu poate subcontracta decât subcontractanţilor declaraţi în propunerea sa
tehnică sau numai după obţinerea acordului scris al beneficiarului.

(2) Executantul răspunde în mod direct faţă de Beneficiar pentru orice neconformitate apărută în
execuţia lucrării şi care se datorează unui subcontractant precum şi pentru orice pretenţie ridicată de un terţ
ca urmare a unei acţiuni sau inacţiuni a unui subcontractant.

24.3. (1) Executantul are obligaţia, în cazul în care a subcontractat părţi din contract, de a încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Beneficiarul.

(2) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.

(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate
cu aceştia se constituie în anexe la contract.

24.4. (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care îndeplineşte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Executant de modul în care îşi îndeplineşte
partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.

24.5. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată
Beneficiarului.

25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

26. CLAUZE FINALE
26.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile

contractante.
26.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,

reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară
încheierii lui.

26.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu
înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, , la Ploieşti, în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.

BENEFICIAR
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EXECUTANT

Pagina 31 din 71


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011

