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ANUNT - ACI-IIZI'TIE DIRECTA

Achizitia echipamentelor si instalarea punctelor de acces WiFi

IIr terrreiul aft. 7 (5) din L.egea nr.9812016 privind achizitiile pLrblice si a art. 43 din lJotararea
nr.39512016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor reltritoare la atribLrirea
contractului de achizitie pLrblica/acordLrlui-cadru dirr l-egea nr. 9812016 privind achizitiile
pLrblice;

Prirraria CaianLr Mic, cr"r sediul in loc. CaiarrLr Mic, str. Calea CdianLrlui, nr. l,.iud. Bistrita-
Nasaud, cod postal 427025, telifax 0263341000, e -mail: acl"tizitiicaianumic@yahoo.com, in
calitate de aLrtoritate contractanta, realizeaz-a Achizitia echipamentelor si instalarea punctelor
de acces WiFi in Comuna Caianu Mic".
Modalitatea de atribuire: achizitie directa
Sursa de finantare : Finantarea proiectului se va realiza de la BLrgetLrl Local al Comunei CaianLr
Mic.
Detalii anunt:
Tip anunt: Currparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumire achizitie: ,, Achizitia echipamentelor si instalarea punctelor de acces WiFi in
Comuna Caianu Mic".
Cod clasificare CPV : 3248000-9 Extensie de retea ( Rev 2)

,#t*{s

in Conruna CaianLr



4 Descrierea contractului: Prestatorul va asigura I'urnizarea de echiparnente WiFi si instalarea
acestora in Comuna Caianu Mic, corrform cerintelor nrinime obligatorii din caietul de sarcini
atasat la prezentul anun!.

Prestatorul se obliga sa asigure furnizarea de echiparrerrte pentru 40 puncte de acces WiFi si

instalarea retelei Wi Fi.

Valoarea estimata : 213.550 lei

Conditii de participare: iriregistratrea ofertei in catalogLrl electronic de pe site-Lrl www.c-
Iicitatie.ro este obligatorie. Of,ertele de pret se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa
achizitiicaianumic(O,yahoo.cotn si in catalogul electronic. Of'ertele vor fi exprimate in valori cu
si fara TVA si vor include toate cheltr-rielile necesare instalarii punctelor de acces. Autoritatea
contractanta va achizitiona produsele din catalogul electronic de la operatorul economic care
irrdeplineste toate conditiile specifioate in caietLrl de sarcini. Pentru identificare, oferta de pret se

va publica in catalogul electronic sub denumirea Achizitia echipamentelor si instalarea
punctelor de acces WiFi in Comuna Caianu Mic, jud. Bistrita-Nasaud"
Criteriul de adjudecare: "cel mai bun raport calitate -pret",
Termen limita primire oferte: 27.11,2020
Informatii suplimentare: Achizitia se va finaliza prin irrterrnecliul catalogului electronic.
Documentatia de atribuire este disponibila pe site-Lrl \lr,rru.lrlluitLiar!!]uqqLq,4il!!]l!,c_.ro,
sectiunea anunturi.

INl-OCMIl-
Consi lier achizitii publ ice

Retegan Daniela



Caiet de sarcini

"Achizitia echipamentelor si instalarea punctelor de acces WiFi in

1. Date generale
1.1 Denumirea contractului: Achizitia echipamentelor si instalarea punctelor de acces WiFi

in Comuna Caianu Mic".
L2 Cod CPV- 3248000-9 Extensie de retea ( Rev 2)
1.3 Autoritatea contractanta/Beneficiarul: Unitatea adrninistrativ teritoriala Comuna Caianu

Mic.

1.4 Finantareaproiectr.tlui se varealizade la BLrgetLrl Local al Comurrei Caiarru Mic.
1.5 ScopLrl achizitiei: Achizitia este rrecesara pentru promovarea conectivitatii la interrret irr

comunitatile locale.

1.6 Obiectivele proiectului: Initiativa WiFi este o schema de spri.iin perrtru furnizarea de

acces WiFi gratuit in comuna Caianu Mic, prin realizarea acestui proiect va creste gradul
de alfabetizare digital si va cornpleta serviciile publice prestate irr conruna.

2. Obiectulcontractului.
Prestatorul va asigura furnizarea de echipamente WiFi si instalarea acestora in
Comurra Caianu Mic, in locLrrile stabilite irnpreuna cu reprezentantul beneficiarulLri, astfbl
incat sa existe acoperire WiFi in toata cornuna:

Se vor instala Lln nLlrlrar de 40 de puncte Wil'-i exterioare pe raza conlLulei CaianLr Mic.
3. Obligatiilepartilor

3.1 Obligatiile prestatorului:
Prezentul caiet de sarcini constituie ansamblul cerintelor mininre obligatorii pe baza carora

se elaboreaza de catre flecare of'ertarrt propLrnerea telrnica si flrranciara.
Prestatorul se obliga sa asigure furnizarea de echiparnente pentru cele 40 puncte de acces WiFi si

instalarea retelei Wi F'i.

Prestatorul se obliga sa respecte cerintele tehnice specificate irr prezentul caiet de sarcini.
Prestatorul are obligatia de a prezenta o declaratie care sa ateste ca instalarea retelei WiFi s-a
tinalizat in confbrmitate cll cerilttele tehnice specificate in prezentr-rl caiet de sarcini si ca aceasta

l'r"rnctioneaza.

Prestatorul va asigura mentenanta retelei WiFi pentrLr o perioada de 36 de luni.
3.2 Obligatiile beneficiarului.

Benef-iciarttl va pune la dispozitia prestatorulLri date si inforrnatii necesare pentru furnizarea
echiparnentelor si instalarea acestora.



BeneficiarLtl are obligatia de a intocmi clr firrnizorul Lul proces-verbal de receptie a

echiparnentelor

Procesu[ -verbal de receptie se va incheia fara obiectiuni iri conditiile in care reprezentantul
beneficiarulLti constata ca au fbst respectate obligatiile prestatorulr,ri si termenele stabilite.
4. Modalitatea de derulare a contractului.

In soopul derLrlarii contractului, atat beneficiarul cat si prestatorul vor desenrna Lllt reprezentant si

vor col.trunica datele de contact pentru mentinerea cornunicari i in scopul derLrlarii contractu[ui.
5. Specificatiitehnice:

Prestatorul instaleaza Lur nllrrar de 40 puncte de acces WiFi, la adresele stabilite de oatre
beneficiar.

Fiecare punct de acces trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici:
- Este compatibil ou utilizarea sinrultana in barrda dLrala ( 2,4 Gltz -50 Ghz) ;

- Are un ciclu de sprijin de peste 5 ani;
- are un punct de gestioanre unic specific si centralizat cel putin perrtru toate PA-urile

fiecarei retele WiFi;
- este corripatibil cu IEEE 802.1x;
- este confbrm cu 802.1 I ac Wave I;

- este cornpatibilcLr IEEE 802.1 lr;
- este compatibil cLr IEEE 802.1 I l<;

- este compatibil cLr IEEE 802.1 I v;
- este capabil sa gestioneze simultan cel putin 50 de Lrtilizatori, fara degradarea

perfornrantelor;

- are o capacitate MIMO de cel putin 2x2;
- este confbrm cu Hotspoat2.0 ( programul de certificare al Passpoint Wi- Fi Aliance).

Reteaua WiFi este o retea deschisa, in sensul ca pentru conectare rru se solicita nici un fel de

irrfbrmatii de autentificare ( precum nlilizarea unei parole ). Odata ce utilizatonrl este conectat la
retea, prestatorul se asigura ca reteaua WiFi cu SSID-UL Wiltri afiseaza un portal captiv https
inainte de a autoriza utilizatorurl sa se conecteze la irrternet.

6. Modul de intocmire si prezentare a ofertei.
6.1 Oferta tehnica.

OfertantLrl va elabora propunerea tehnica in conformitate clr cerirrtele prevazute in prezentul caiet
de sarcini.

Oferta tehnica va contine prezentarea ofertantului precum si nrodul de instalare al
ech iparrrentelor.

6.2 Oferta financiara.
Oferta financiara va cuprinde costul total fara TVA si cu1'VA al frlrnizarii si instalarii
echiparnentelor WiFi.
Pretul de aclrizitie al cotrtractulLri este l'erm pe toata durata contractului si va fi exprirnat in lei.
Propunerea elaborata va respecta in totalitate cerintele caietr-rlui de sarcirri, precun'l si legislatia in
vigoare.



7. Receptia echipamentelor.
Receptia echipamentelor se va lace prin incheierea unui process verbal de rcceptie .

Receptia se considera iltclieiata dupa instalarea echipamentelor si demonstrarea de catre lirnizor
ca echipamentele sunt in stare de functionare.

8. Modalitati de plata.
Plata se va ef'ectLta de Ia BLrgetul Local al Comunei Caianu Mic, intr-urr termen de 90 zile de la
semnarea procesului verbal de receptie.

9. Criteriul de atribuire a contractului.
Criteriul aplicat pentru atribLrirea contractului de achizitie pLrblica este "cel mai bun raport
calitate -pret", cu respectarea conditiilor specilicate irr prezentul caiet de sarcini.
Prestatorul se obligd sa respecte modelr-rl contractului de lLrcrari atasat la prezentul caiet.

Intocmit,



CONTRACT DE LUCRARI
Nr, ............ din

in temeiul Legii nr. g}l2ol6 privincl achizitiile publice si a Hotararii Guvernr-rlui nr.
39512016 pentrlr aprobarea trornrelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie pLrblica/acordulLri cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publioe
cr"r rrodificarile si cornpletarile ulterioare, s-a incheiat prezerrtul contract de lucrari.
Intre,

COMUNA CAIANU MIC cu sediul in loc. Caianu Mic ,str. Calea Cdianului nr. 1 ,judetul Bistrita-Nasaud telefon/fax
0263347000, cod fiscal 4512364, reprezentata prin Stir Dumitru Paul- primar-primarin calitate de achizitor, pe de
o parte,

9i

cu sediul in localitatea ......., str, .,......, nr, ,.,....., judet
tel/fax ..,,...... numar ORC .... cod fiscal .. ... , cont

trezorerie ..... , reprezentatd prin in calitate de executant, pe de altd parte.
2. Defini[ii
ln prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta[i astfel:
a contract -prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor gi executant - p5(ile contractante, a$a cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. prelul contractului - prelul platibil executantului de catre achizitor,inbaza contractului, pentru indeplinirea

integralS gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
d amplasamentul lucririi - locul unde executantul executd lucrarea;
e. fo(a majori - reprezintd o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibild gi

inevitabil5, care se afld in afara controlului oricdrei pd(i, care nu se datoreazd gregelii sau vinei acestora, gi

care face imposibila executarea gi, respectiv, indeplinirea contractului, sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revolu[ii, incendii, inunda(ii sau orice alte catastrofe naturale, restriclii aparute ca
urmare a unei carantine, embargou, enLrmerarea nefiind exhaustivS, ci enuntiativd. Nu este considerat fo(a
majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fdra a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaliilor uneia din p6(i;

f . zi - zi calendaristicS: an - 365 zile.

3. lnterpretare
3.1. in prezentulcontract, cu exceplia uneiprevedericontrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural

9i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile calendaristice daci nu se specificd in mod diferit.

4, Obiectulgi pre[ul contractului
"Achizitia echipamentelor si instalarea punctelor de acces WiFi in Comuna Caianu Mic".

4.1. Prestatorul va executa lucrari de instalare a punctelor de acces WiFi in comuna Caianu Mic.
4.2. Achizitorul se obliga sd pldteasca executantului pre(ul convenit pentru indeplinirea contractului.

contractului este de ....... lei, la care se adauga TVA,
contractului

prezentului contract este de 36 luni incepand de la data semnarii de catre ambele parti.

4.3.

5.D
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6. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:

a. caietul de sarcini,

b, propunerea tehnicd gi propunerea financiarS;

7. Durata de executie
7.1. Executarea contractuluiincepe odata cu emiterea ordinuluide incepere a lucrarilor.
7.2 Durala de executie este de maxim 2luni pentru executia lucrarilor de instalare a punctelor de acces WiFi in
Comuna Caianu Mic.

8. Protectia patrimoniului cultural national
8.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrdrii sunt considerate, in rela{iile dintre pd(i, ca fiind proprietatea absolutd a
achizitorului.
8.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sii sau oricare alte persoane
sd nu indepdrteze sau si deterioreze obiectele prevazute laclauza 8.1, iar imediat dupd descoperirea giinainte de
indepdftarea lor, de a ingtiinta achizitorul despre aceastd descoperire gi de a indeplini dispozi{iile primite de la

achizitor privind indepdrtarea acestora. Dacd din cauza unor astfel de dispozi(ii executantul sufera intArzieri gi/sau
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, pirlile vor stabili orice prelungire a duratei de execu[ie la care
executantul are dreptul si totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adduga la pre{ul contractului.
8.3. Achizitorulare obligatia, de indatd ce a luat la cunogtin(5 despre descoperirea obiectelor prevdzute laclauza8.1,
de a ingtiin[a in acest sens organele de poli[ie gi comisia monumentelor istorice,

9. Obligaliile principale ale executantului
9.1. Executantulare obliga[ia de a executa gifinaliza lucrdrile, precum gide a remedia viciile ascunse, cu aten[ia 9i
promptitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile asumate prin contract.
9.2. Executantul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura fo(a de munca, materialele, instala{iile,
echipamentele gi toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de gi pentru contract, in mdsura
in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
9.3. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, inainte de inceperea execu[iei lucrarii, spre aprobare,
graficul de plali necesar execu[iei lucririlor, in ordinea tehnologica de execulie.
9.4. Executantul este responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguranla tuturor opera[iunilor executate pe
gantier, precum 9i pentru procedeele de execu(ie utilizate, cu respectarea prevederilor gi a reglementarilor legii
privind calitatea in construc(ii.

9.5. Un exemplar din documenta[ia predatd de cdtre achizitor executantului va fi (inut de acesta in vederea
consultdriide citrelnspectia de Stat in Construc[ii, Lucrari Publice, Urbanism giAmenajarea Teritoriului, precum gide
catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
9.6. Executantul nu va fi rdspunzator pentru proiectul gi caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Dacd
totugi contractul prevede explicit ca o parte a lucrdrilor permanente sa fie proiectatd de catre executant, acesta va fi
pe deplin responsabil pentru acea pa(e a lucrdrilor.
9.7. Executantul are obligalia de a pune la dispozi[ia achizitorului, la termenele precizate in anexele contractului,
caietele de mdsurdtori (atagamentele) 9i, dupd caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificdrile calculelor gi

orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
9.8. Executantul are obliga[ia de a respecta 9i executa dispozi[iile achizitorului in orice problema, men[ionatd sau nu
in contract, referitoare la lucrare. in cazul in care executantul considerd ca dispozi(iile achizitorului sunt nejustificate
sau inopofiune, acesta are dreptulde a ridica obiectii, in scris, fdrdca obiectiile respective sd ilabsolve de obligalia
de a^executa dispoziliile primite, cu exceplia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
9.9. in cazul in care
genereazi costuri su

gi executarea dispozi[iilor prevdzute la pct 9.8 determind dificulti[i in executie care
atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.



9,10 Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrdrilor fa[a de reperele date de achizitor, precum gi de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor gi resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.
9.11 ln cazul in care, pe parcursul execu[iei lucrdrilor, survine o eroare in pozi[ia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei pi(i a lucrdrilor, executantul are obliga[ia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu
exceptia situa[iei in care eroarea respectivd este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant.

Pentru verificarea trasdrii de cdtre proiectant, executantul are obliga[ia de a proteja gi pastra cu grijd toate reperele,
bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

9.12, Pe parcursul execu[iei lucririlor gi remedierii viciilor ascunse, executantul are obliga[ia:
a, de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezen(i pe gantier este autorizatd gi de

a men[ine gantierul (atAt timp cit acesta este sub controlul sdu) gi lucrdrile (atAt timp cAt acestea nu sunt
finalizate 9i ocupate de cdtre achizitor) in starea de ordine necesara evitirii oricdrur pericol pentru respectivele
persoane;

b. de a procura gi de a intre[ine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protec{ie, ingrddire, alarmd gi

pazd, cand gi unde sunt necesare sau au fost solicitate de citre achizitor sau de citre alte autorititi
competente, in scopul protejdrii lucrdrilor sau al asigurdrii confortului riveranilor;

c, de a lua toate mdsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe gi in afara gantierului gi pentru a evita
orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietdtilor publice sau altora, rezultate din poluare,
zgomot sau al[i factori generati de metodele sale de lucru.

9.13. Executantul este responsabil pentru men(inerea in buna stare a lucrdrilor, materialelor, echipamentelor gi

instala[iilor care urmeazd a fi puse in opera, de la primirea ordinului de incepere a lucrarii pana la recep[ia la
terminarea lucrarilor.

9.14, Pe parcursulexecu[iei lucrdrilor gial remedieriiviciilor ascunse, executantulare obliga[ia, in mdsura permisa de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stAnjeni, inutil sau in mod abuziv, confortul riveranilor sau cdile de
acces, prin folosirea gi ocuparea drumurilor gi cdilor publice sau private care deservesc proprieta(ile aflate in posesia
achizitorului sau a altei persoane.

9.15. Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, ac(iunilor in justi[ie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor 9i cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legaturd cu obliga[ia prevdzutd la pct
9. 14, pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.16. Executantul are obligalia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunicd cu sau sunt pe
traseul gantierului gi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de citre traficul propriu sau al oricdruia
dintre subcontractan[ii sdi. Executantul va selecta traseele, va folosi vehiculele, va limita gi repartiza incarcdturile, in
aga fel inc6t traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instala[iilor sau altora asemenea, de pe gi pe gantier, s6 fie limitat, in mdsura in care este posibil, astfel incat sa nu
producd deteriordri sau distrugeri ale drumurilor gi podurilor respective.
9.17. in cazulin care natura lucrarilor impune utilizarea de cdtre executant a transportului pe apd, atunci prevederile
de la pct 9.16. vor fi interpretate in maniera in care prin ,,drum" se in(elege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice altd
structurd aferentd caii navigabile gi prin ,,vehicul" se in{elege orice ambarca[iune, iar prevederile respective se vor
aplica in consecin{d,

9.18. in cazulin care se produc deteriordri sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunicd cu sau care se
afld pe traseul gantierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalaliilor sau altora asemenea,
executantul are obliga(ia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclama{iilor privind avarierea respectivelor
poduri sau drumuri.

9,19. Cu excep[ia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil giva platiconsolidarea,
modificarea sau imbundt5lirea, in scopul facilitdrii transportului materialelor, echipamentelor, instala[iilor sau altora
asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afld pe traseul gantierului.
9.20. Pe execu[iei lucrdrii, executantul are obligalia de a evita, pe cAt posibil, acumularea de obstacole
tnutile_pp gantier, de a depozita.sau retrage orice utilaje, echipamenle, instalatii, surplus de rnateriale si de a aduna gi

ier ddr6mdturile, molozul sau lucrdrile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.



9,21. Executantul are dreptulde a re[ine pe gantier, pAna la sfArgitul perioadei de garan{ie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obliga(iilor sale in perioada de
garan[ie,

9.22. Executantul se obliga sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:
a. reclama(ii gi actiuni in justi[ie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald (brevete,

nume, marci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instala[iile sau utilajele folosite
pentru sau in legdturd cu execu{la lucrdrilor sau incorporate in acestea; gi

b daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natura aferente, cu excep{ia situaliei in care o astfel de
incalcare rezulti din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

1 0. Obligafiile achizitorului
10.1. Achizitorulse obligd sd pliteascd executantului pre(ulconvenit pentru execu(ia gifinalizarea lucririi.
10.2. La inceperea lucrdrilor achizitorul are obligalia de a obtine toate autoriza{iile gi avizele necesare execu(rei
lucrdrilor.

10.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozi[ia executantului amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcini
10.4. Achizitorulare obliga[ia de a pune la dispozi[ia executantuluisuprafetele de teren necesare pentru organizarea
de gantier;

10.5. Costurile pentru consumulde utilitdtigicel alcontoarelor sau alaltor aparate de mdsurat se suporlS de cdtre
executant,
10.6. Achizitorulare obliga[ia de a pune la dispozi[ia executantulurintreaga documentalie necesard pentru execu[ia
lucrdrilor contractate, fdrd plata, la termenele stabilite prin graficul de execu[ie a lucrarii.
10.7, Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referin(a, cailor de circula(ie gi a
limitelor terenului pus la dispozilia executantului, precum gi pentru materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului.
10.8. Achizitorulare obligatia de a examina gi masura lucrdrile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea
executantului.
10.9. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor gi a oricaror alte informa{ii furnizate
executantului, precum gi pentru dispozi[iile gi livrdrile sale.

1 1. Sancliuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor
11.1. in cazulin care, din vina sa exclusiva, executaniul-nu igiindeplinegte obliga[iile asumate prin contract, atunci
achizitoruleste indrepta(it de a deduce din pre{ulcontractului, ca penalitd(i, o suma echivalenta cu 0,01% din pre[ul
contractului pentru fiecare zi de rntarziere.

11.2.in cazulin care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 90 de zile de la expirarea perioadeiconvenite,
atunciacesta are obligalia de a pldti, ca penalitdli, o sumd echivalentd cu 0,01% din pre[ulcontractuluipentru fiecare
zi de intarziere.

11.3. Nerespectarea obliga[iilor asumate prin prezentulcontract de cdtre una dintre pa(i, in mod culpabil, di dreptul
pd(ii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului gi de a pretinde plata de
daune-interese,
11.4. Achizitorul igi rezerva dreptul de a denun(a unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata
executantului, fdra nici o compensatie, dacd acesta din urma dd faliment, cu condilia ca aceastd denunlare sa nu
prejudicieze sau sd afecteze dreptul la ac(iune sau despigubire pentru executant. in acest caz, executantul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pand la data denun[drii
unilaterale a contractului.

12. Garantii
12.1. Executantul se obligd sa constituie garan(ia de bund execulie a contractului in cuantum de 5% din valoarea
fara TVA a contractului.
Garanlia de bund execu[ie se constitui astfel:
a) re{ineri succesive din fac introduse la platd, depunerea acestor sume fdcandu-se de cdtre achizitor intr-un
cont de disponibil distinct
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in administrarea acestuia, cont care sd fie purtator de dobandd in favoarea contractantului 9i care se va comunica
achizitorului de citre contractant in termen de 10 zile de la semnarea contractului. Suma ini(iala care se depune de
cdtre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sd fie mai mica de 0,5% din pre{ul contractului, fara TVA.
12.2 - Achizilorul se obliga sd elibereze garanlia pentru parlicipare gi sa emita ordinul de incepere a contractului
numai dupd ce executantul a fdcut dovada constituirii garan[iei de bund execulie. ( Daca este cazul )
12.3 - Achizitorulare dreptulde a emite pretentiiasupra garantieide bund execu[ie, in limita prejudiciuluicreat, dacd
executantul nu igi executd, executd cu intArziere sau executa necorespunzator obliga[iile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garan(iei de bund executie, achizitorul are obllgatia de a notifica acest
lucru executantului, precizand totodatd obliga[iile care nu au fost respectate.
12.4 - Achizitorulse obliga sa restituie garan[ia de bund execu(ie dupa cum urmeaza:
a) 700/o din valoarea garan{iei de bund execu[ie in termen de '15 zile de la data incheierii procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse
este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-
verbal de receptie finala.

12.5 - Garan(ia lucrarilor este distinctd de garan[ia de bund execu{ie a contractului.

1 3.inceperea gi execulia lucririlor
13.1. Executantul are obligatia de a incepe lucrdrile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinuluiin acest
sens din parlea achizitorului.
13.2. Lucrdrile trebuie sd se deruleze conform graficului general de execu(ie gi sa fie terminate la data stabilitd.
Datele intermediare, previzute in graficele de execu[ie, se considerd date contractuale
13.3. Executantulva prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficulde execu[ie de detaliu,
alcdtuit in ordinea tehnologicd de execulie. in cazul in care, dupd opinia achizitorului, pe parcurs, desfdgurarea
lucrdrilor nu concordd cu graficul general de execulie a lucrdrilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un
grafic revizuit, in vederea termindrii lucrarilor la data prevdzutd in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant
de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.
13.4. in cazul in care executantul intdrzie inceperea lucririlor, terminarea pregdtirilor sau dacd nu igi indeplinegte
indatoririle prevdzute la pct 9.2, achizitorul este indreptd(it sa-i fixeze executantului un termen pand la care
activitatea sd intre in normal gi sd il averlizeze c6, in cazul neconformdrii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia
contractul.
13.5. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfSgurarea execuliei lucrarilor gi de a stabili conformitatea lor cu
specifica[iile din anexele la contract, Pd(ile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
reprezentan[ilor lor atestali profesional pentru acest scop, gi anume responsabilul tehnic cu execu[ia din partea
executantului gi dirigintele de gantier sau, dacd este cazul, altd persoand fizicd sau juridica atestatd potrivit legii, din
paftea achizitorului,
13.6. Executantul are obligalia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere,
depozite gi oriunde igi desfagoard activitd[ile legate de indeplinirea obliga{iilor asumate prin contract, inclusiv pentru
verificarea lucrdrilor ascunse,
13.7. Materialele trebure sa fie de calitatea prevdzuti in documenta[ia de execu[ie; verificirile gitestdrile materialelor
folosite la execu[ia lucririlor, precum 9i condi[iile de trecere a recepliei provizorii gi a recep{iei finale (calitative) sunt
descrise in anexa/anexele la contract.
13.8. Executantul are obliga[ia de a asigura instrumentele, utilajele gi materialele necesare pentru verificarea,
mdsurarea gi testarea lucrdrilor. Costul probelor gi incercdrilor, inclusiv manopera aferenti acestora, revin
executantului.
13.9. Probele neprevizute gicomandate de achizitor pentru verificarea unor lucririsau materiale puse in opera vorfi
suportate de executant dacd se dovedegte cd materialele nu sunt corespunzitoare calitativ sau cd manopera nu este
in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, achizitorul va supofta aceste cheltuieli.
13.10. Executantulare oliiga(ia de a nu acoperilucrdrile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.
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13.12. Executantulare obligatia de a dezveliorice pafte sau pd(ide lucrare, la dispozilia achizitorului, gide a reface
aceastd parte sau p5(i de lucrare, dacd este cazul.
13.13. ln cazul in care se constata cd lucrdrile sunt de calitate corespunzdtoare gr au fost executate conform
documenta{iei de execu[ie, atunci cheltuielile privind dezvelirea gr refacerea vor fi suportate de citre achizitor, iar in
caz contrar, de cdtre executant.
14. intdrzierea gi sistarea lucrlrilor
14.1.|n cazulin care volumulsau natura lucrdrilor neprevdzute sau condi[iile climaterice exceplionalde nefavorabile
sau oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreazd executantului 9i nu a survenit prin incdlcarea contractului de
citre acesta, indreptSlesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execu(ie a lucrarilor sau a oricarei par{i
a acestora, atunci, prin consultare, pd(ile vor stabili orice prelungire a duratei de execu[ie la care executantul are
dreptul si totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
14.2. Fdrd a prejudicia dreptul executantului prevdzut la pct 11.2, acesta are dreptul de a sista lucrdrile sau de a
diminua ritmul execu(iei dacd achizitorul nu pldtegte in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevdzut la

clauza 17.2; in acest caz va notifica, in scris acest fapt achizitorului.

1 5. Finalizarea lucririlor
15.1. Ansamblul lucrdrilor sau, dacd este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fifinalizat intr-un termen stabilit prin
graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrdrilor.
15.2. La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului cd sunt indeplinite condiliile
de receplie, solicitAnd acestuia convocarea comisiei de recep{ie.
15.3. Pe baza situatiilor de lucrdri executate confirmate gi a constatdrilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia
dacd sunt intrunite condi[iile pentru a convoca comisia de recep[ie. in cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau
deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se gi termenele pentru remediere gi finalizare. Dupa
constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noud solicitare a executantului, achizitorul va convoca
comisia de recep[ie,

15.4, Comisia de recep(te are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documenta(ia de execu[ie 9t cu reglementdrile in vigoare, in funclie de constatdrile fdcute, achizitorul are
dreptul de a aproba sau de a respinge receptia,
15.5. Recep[ia se poate face gi pentru pd(i ale lucrdrii, distincte din punct de vedere fizic Aifunc(ional.

16. Perioada de garanlie acordati Iucririlor
16.1. Perioada de garantie este de ..... de luni gi decurge de la data recep(iei la terminarea lucrdrilor gi pdnd la

recep(ia finald. Perioada de garantie acordata echipamentelor este de ...... luni.
16.2. in perioada de garan[ie, executantul are obliga{ia, in urma dispozi(iei date de achizitor, de a executa toate
lucrarile de modificare, reconstruc[ie gi remediere a viciilor 9i altor defecte a cixor cauza este nerespectarea
clauzelor contractuale.
16.3. Executantulare obligatia de a executa toate activita[ile prevazute la pct 16.2, pe cheltuiala proprie, in cazulin
care ele sunt necesare datoritd utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului sau neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligaliile explicite sau implicite
care ii revin in baza contractului.
16.4. in cazul in care defec{iunile nu se datoreazd executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform
prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat gi platit ca lucrdri suplimentare.
16.5. in cazulin care executantul nu executd lucrarile prevazute la pct 16.2, achizitoruleste indrept5lit sa angajeze gi

sd pl5teasca alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de cdtre achizitor
de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.
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17. Modalitili de plati
17.1, Achizitorul are obligatia de a efectua plata cdtre executant intr-un termen de g0 de zile de Ia emiterea facturii
de cdtre acesta.

17.2. Contractul nu va ficonsiderat terminat pAna cAnd procesul-verbalde recep(ie finald nu va fi semnat de comisia
de receptie, care confirma cd lucrarile au fost executate conform contractului. Recep(ia finala va fi efectuatd conform
prevederilor legale, dupd expirarea perioadei de garan[ie.

1 8. Ajustarea pretul ui contractul ui

Pre{ul contractului nu se ajusteazd,

19. Clauza de confidentialitate a datelor cu caracter personal
19.1. Prin date cu caracter personalse inteleg urmatoarele: date cu caracter personal pentru care Prestatoruleste
Operator de date si care sunt prelucrate de beneficiar in calitate de beneficiar al acestor servicii.
19.2.Prestatorul si Beneficiarul au obligatia:

a) de a prelucra datele personale in conformitate cu legislatia in vigoare ;

b) de a pastra confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza;
c) de a un dezvalui datele personale pe care le prelucreaza unor alte persoane decat cele in privinta carora ii este
permis acest lucru in conformitate cu legislatia in vigoare si prin contractul incheiat intre parli 

;

d) de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor prevazute in contract ;

e) de a respecta masurile tehnice si organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca
prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei altef orme de
prelucrare ilegala;

f) de a aduce la cunostinta celeilalte parti in cel mai scurl timp posibil orice situatie de acces neautorizat la datele
personale pe care le prelucreaza

20. Subcontractanti
20.1. Executantulare obliga(ia de a incheia contracte cu subcontractan[iidesemnali, in aceleagicondi[iiin care ela
semnat contractul cu achizitorul
20.2. Executantul este pe deplin rdspunzdtor fatd de achizitor de modul in care indeplinegte contractul.
20.3. Subcontractantul este pe deplin rdspunzator fa(d de executant de modul in care igi indeplinegte parlea sa din
contract.
20.4. Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractan[ilor, dacd nu igi indeplinesc paftea lor din
contract.
20.5. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu gi-a indeplinit partea sa din
contract.Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului gi se va face numai cu acordul
achizitorului.

21.Fofia majord
21 .1 . Fo\a majori este constatatd de o autoritate competenta.
21.2. Forla majord exonereaza pa(ile contractante de indeplinirea obliga{iilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta ac[ioneaza
21.3. lndeplinirea contractului va fisuspendatd in perioada de ac(iune a fo(ei majore, dar fard a prejudicia drepturile
ce li se cuveneau pd(ilor pdnd la aparilia acesteia,
21.4. Parlea contractanta care invocd fo(a majora are obliga{ia de a notifica celeilalte pd(i, imediat gi in mod
complet, producerea acesteia gi sd ia orice misuri care ii stau la dispozi[ie in vederea limitdrii consecinlelor.
21.5. Paftea contractantd care invocd fo(a majora are obliga[ia de a notifica celeilalte pa(iincetarea cauzeiacesteia
in maximum 15 zile de la incetare.
21.6. Dacit ac[ioneazi sau se estimeazd cd va acliona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sd notifice celeilalte pd(i incetarea de drept a prezentului contract, fdrd ca vreuna din pd(i sa poatd
pretinde daune-interese.



22. Sol utionarea litigiilor
22.1. Achizilorul gi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe,
orice nein{elegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu indeplinirea contractului.
22.2.Oacd, dupd 15 zile de la inceperea acestortratative, achizitorul giexecutantul nu reugesc sa rezolve in mod
amiabil o divergen[d contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sd se solulioneze fie prin arbitraj la Camera de
Come( gi lndustrie a Romdniei, fie de cdtre instantele judecatoregti competente din Romania.

23, Limba care guverneazi contractul
Limba care guverneazd contractul este limba romdnd.

24. Comunicdri
24.1. Orice comunicare intre pd(i, referitoare la indeplinirea prezentuluicontract, trebuie sa fie transmisa in scris.
24.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat gi in momentul primirii,
24.3. Comunicdrrle intre pa(i se pot face gi prin telefon, telegramd, fax sau e-mail cu condi{ia confirmarii in scris a
primirii comunicdrii,

25. Legea aplicabili contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Pd(ile au in[eles sd incheie prezentul contract in doud exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
Comuna Caianu Mic

Executant,

Administrator


