CONTRACT DE LUCRARI
Nr. ______/___________2019

In baza Legii 98/2016 se încheie prezentul contract, între:
Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA, cu sediul in Timișoara, str.
Eternității nr. 45, jud. Timiș, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35/3475/1994, avand
cod fiscal RO 3286536, cont bancar RO79INGB0002008221568911, deschis la ING Bank
Timişoara, tel. +40 256 216005, fax +40 256 216007, e-mail sdm@sdm-tm.ro, reprezentata prin
dl.Valentin Martânov, Director General, și dna.Marcela Fericel, Director Economic, în calitate
de Beneficiar, (denumită în cele ce urmează ”Beneficiarul”)
și
Societatea ____________________, cu sediul în _________________, str.
______________________________ , numar de inregistrare la Registrul Comerţului
_______________, cod fiscal ______________, cont _________________________ deschis
la ________________________, tel_______________,
e-mail: ______________,
reprezentată prin ________________________, în calitate de Executant, (denumită în cele ce
urmează ”Executant”),
Părțile au convenit încheierea prezentului Contract (denumit în cele ce urmează
”Contractul”), în următorii termeni și condiții:
1

OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Obiectul prezentului Contract îl constituie executarea de către Executant în favoarea
Beneficiarului, de lucrări de reparaţii la comunicaţiile prin fibră optică între instalaţiile de
semaforizare şi punctele de distribuire în diverse locaţii pe raza municipiului Timişoara,
conform caietului de sarcini şi propunerii tehnice a ofertantului.
1.2 In cazul în care există diferenţe între caietul de sarcini şi propunerea tehnică primează
specificaţiile mai favorabile autorităţii contractante.
1.3 Executantul se obligă să execute lucrările cu profesionalism, la standardele de calitate și
prețurile prevăzute în Oferta sa și în prezentul Contract.
1.4 Documentele Contractului sunt:
a) Prezentul Contract de lucrări;
b) Anexa 1 - Lista lucrărilor ce se vor executa
c) Anexa 2 – Propunerea tehnică
d) Anexa 3 – Oferta financiară (deviz).
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2

DURATA CONTRACTULUI

2.1 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către părți și este valabil până
stingerea obligaţiilor reciproce ale părţilor.
2.2 Perioada de execuţie a lucrărilor este de la semnarea contractului de către ambele părţi până
la 30.06.2019
2.3 Durata contractului poate fi prelungită, prin acordul părților, exprimat în scris, prin
încheierea unui act adițional în acest sens.

3

PREȚUL CONTRACTULUI

3.1 Prețul Contractului este de ____________________________ lei fără TVA (preţ care nu
include eventualele cheltuieli pentru lucrări diverse şi neprevăzute), la care se adaugă cota
de T.V.A. aplicabilă în conformitate cu prevederile legale, conform Ofertei Executantului,
Anexa nr.2 la prezentul Contract.
3.2 Valoarea cheltuielilor pentru lucrări diverse şi neprevăzute ce se pot realiza este de maxim
______________________ lei fără TVA. Aceste cheltuieli se vor realiza şi deconta doar în
măsura în care ele se vor dovedi necesare şi după acceptarea realizării lor de către beneficiar.
4

MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ

4.1 Plata se va face în baza situaţiilor de lucrări şi a proceselor verbale de recepţie, executantul
având dreptul de a emite o singură factură doar după semnarea tuturor proceselor verbale
de recepţie şi implicit realizarea tuturor lucrărilor.
4.2 Plata se va face în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data încasării contravalorii
lucrărilor d ecătre beneficiar de la beneficiarul final – Primăria Timişoara.
4.3 Beneficiarul se obligă să plătească prețul lucrărilor exectuate de către Executant în baza
facturii fiscale emise în acest sens de către executant, în condiţiile de plată stipulate la art.
4.1 şi 4.2..
4.4 În cazul în care Executantul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare din vina
exclusivă a Beneficiarului, părțile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de execuţie și
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la prețul Contractului.
5

PRESTAREA LUCRARILOR DE MENTENANȚĂ. RECEPȚIE.

5.1 Lucrarile se vor efectua, în locaţiile specificate în caietul de sarcini. Beneficiarul va asigura
Executantului condițiile de acces la locaţiile respective.
5.2 Recepția lucrarilor se face în maxim 2 (două) zile lucrătoare de la transmiterea de către
Executant a situaţiilor de lucrări către Beneficiar. În cazul în care Beneficiarul formulează
obiecţiuni cu privire la lucrările executate, Executantul are obligaţia remedierii acestora,
fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea la
cunoştinţă a obiecţiunilor.
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5.3 Recepția lucrarilor / lipsa obiecțiunilor în termenul mai sus menționat (2 zile lucrătoare de
la primirea situaţiilor de lucrări de către Beneficiar) echivalează cu acceptarea la plată a
facturii emisă potrivit prezentului Contract.
5.4 Recepția lucrarilor se va face de către reprezentantul Beneficiarului şi va fi consemnata în
procesul-verbal de recepţie.
6

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1 Prezentul contract va înceta în următoarele cazuri:
•
•
•

7

prin acordul scris al părților;
prin executarea obligațiilor asumate;
prin rezoluțiunea unilaterală a contractului, de către una dintre părți, în cazul în
care cealaltă parte nu își respectă obligațiile asumate prin prezentul Contact, cu
un preaviz de 5 (cinci) zile transmis părții în culpă și numai în situația în care
partea în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile contractuale în termenul de
preaviz.

CONFIDENȚIALITATEA

7.1 Părțile își asumă obligația de a păstra, de a trata drept confidențială și de a nu dezvălui către
o terță persoană, termele și condițiile prezentului Contract, precum și nici să nu facă uz de
informațiile de care a luat cunoștință cu ocazia încheierii și derulării Contractului în niciun
scop, exceptând scopul prezentului Contract.
7.2 Clauzele de confidențialitate din prezentul Contract nu se pot extinde asupra informațiilor
care:

8

•

Sunt ori au devenit informații publice, pe altă cale decât prin încălcarea clauzelor
prezentului Contract;

•

Sunt în posesia legală a unei părți, înainte de a fi primită de la cealaltă parte;

•

Partea a primit informația cu bună credință de la o terță parte și nu direct sau indirect de
la cealaltă parte;

•

Sunt solicitate ori este necesar să fie depuse la autoritățile statului sau alte persoane
cărora, prin lege, aceste acte sau informații trebuie să le fie comunicate.

FORȚA MAJORĂ

8.1 Părtile nu răspund pentru neexecutarea obligatiilor contractuale sau îndeplinirea lor
necorespunzătoare, în caz de forță majoră. Prin forță majoră se înțelege un eveniment
extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care face imposibilă respectarea
obligațiilor contractuale din prezentul Contract.
8.2 Partea care invocă un caz de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen
de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecinţelor lui.
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8.3 Dacă în termen de 120 de zile de la producerea evenimentului care constituie caz de forță
majoră, evenimentul respectiv nu încetează, Contractul se consideră reziliat de plin drept,
cu efect imediat, fără îndeplinirea vreunei formalități suplimentare, sau intervenția unei
instanțe sau tribunal arbitral.
9

NOTIFICĂRI

9.1 În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în prezentul Contract sau la
altă adresă comunicată prealabil în timpul derulării prezentului Contract. Notificările pot fi
comunicate prin poştă (cu confirmare de primire), fax sau email.
10 LITIGII
10.1

Prezentul Contract a fost încheiat și va fi interpretat în conformitate cu legile române.

10.2 Părțile vor încerca să rezolve eventualele neîntelegeri pe cale amiabila. Daca acest lucru
nu este posibil sau partile nu ajung la un acord in termen de 30 de zile de la aparitia
diferendului, vor supune litigiile spre soluționare instanțelor judecătorești competente din
localitatea unde îşi are sediul Beneficiarul.
11 ALTE CLAUZE
11.1 Prezentul Contract a fost negociat și agreat în privința fiecărei clauze și a tuturor
prevederilor, reprezentând voința liberă, exclusivă si completă a părților cu privire la
obiectul contractului și a conținutului sau, înlocuind orice alte înțelegeri ori aranjamente
anterioare, încheiate în scris sau verbal. Părțile recunosc în mod expres și își asumă termenii
și condițiile prevăzute în prezentul Contract. Pentru evitarea oricăror dubii, părțile confirmă
faptul ca dispozițiile prezentului Contract nu sunt și nu vor fi considerate „clauze neuzuale”
conform art.1203 din Codul Civil Român.
11.2 Dacă o clauză a acestui Contract este declarată nulă, celelate prevederi nu vor fi afectate
de această nulitate. Părțile convin că orice clauză declarată nulă să fie înlocuită cu altă
clauză care să corespundă scopului comercial avut în vedere de clauza declarată nulă.
Prezentul Contract a fost încheiat in 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi,
_____/_________ 2019
Executant,
_________________________
Administrator

Beneficiar
DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA SA
Director General
Valentin MARTÂNOV
Director Economic
Marcela FERICEL
Avocat
Florin Baias
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Sef Birou Achiziţii
Ec. Corina Grunfeld
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