
Lucrări de “Amenajare sediu DUPSPM din Str. Mureş nr. 18-24, sector 1, Bucureşti”
Cod CPV: 45420000 - amenajări hucrioare, 45310000-3 Lucrări de ins!ala(ii electrice, 45314320-0 Instalare de 
cabluri de reţele informatice

12019

NR.

CONTRACT EXECUŢIE LUCRĂRI 

_/_____ din data de

în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, s-a 
încheiat prezentul contract, între:

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

DIRECŢIA DE UTILITĂŢI PUBLICE, SALUBRIZARE şi PROTECŢIA MEDIULUI 
SECTOR I,

sediul: Str. Mureş, nr. 18-24, sector 1, Bucureşti
CUI 41640678
e-mail: dupspms 1 @,gmail.com
cont: R044TREZ24A74050171010IX deschis la Trezoreria Sectorului 1 al Municipiului
Bucureşti,
reprezentat prin Director General, domnul Bogdan-Virgiliu PAVEL, în calitate de achizitor, pe 

de-o parte, 
şi
MBM DECOR INSTAL SRL
Sediul: Bd. Brăilei, nr36. Focşani, Jud Vrancea
Nr. Reg. Corn: J39/467/2007 
CUI 21803762
e-mail mbnidecorinstalsrl@gmail.com
Cont: R049TREZ6915069XXX007892 deschis la Trezoreria Focşani,
reprezentată prin domnul Andrei TĂNASE , având ftincţia de Administrator, în calitate de
executant,

2. Definiţii

în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
Contract - prezentul contract şi documentele sale
Act adiţional - înscris care exprimă voinţa părţilor prin care se modifică termeni şi condiţii din 
contract; actul adiţional reprezintă singura modalitate prin care pot fi aduse modificări 
contractului.
Ajustarea preţurilor unitare — modificarea preţurilor unitare pe baza modificărilor legislative 
care afectează componentele acestora
Conflict de interese - situaţie care apare în cazul în care o persoană implicată în executarea 
contractul poate avea ocazia de a-şi pune interesele private înaintea îndatoririlor profesionale 

cerute de şi pentru contract
Despăgubire: suma acordată de către instanţa de judecată sau convenită de către părţi pentru 
acoperirea prejudiciului cauzat de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate.
Durata de execuţie a lucrărilor — se socoteşte din data semnării contractului şi până la data în 
care executantul notifică achizitorul privind finalizarea lucrărilor.

mailto:mbnidecorinstalsrl@gmail.com
User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere



Lucrări de “Amenajare sediu DUPSPM din Str. Mureş nr. 18-24, sector 1, Bucureşti”
Cod CPV: 45420000 - amenajări interioare, 45310000-3 Lucrări de inslalajii electrice. 45314320-0 Instalare de 
cabluri de reţele informatice 12019

Executant - operatorul economic căruia i s-a atribuit contractul (termen sinonim cu 
„constructorul”, „antreprenorul”)
Garanţia de buna execuţie a contractului - depozit valoric la dispoziţia achizitorului care se 
constituie de către executant şi, după caz, prin reţineri din sumele cuvenite executantului cu 
scopul de a proteja achizitorul faţă de riscul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de 
către executant a obligaţiilor asumate prin contract.
Penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contract ca fiind platibilă de către una din 
părţi către cealaltă parte în caz de neîndeplinire în termen sau îndeplinirea necorespunzatoare a 
obligaţiilor din contract
Perioada de notificare a defecţiunilor - intervalul de timp cuprins între data recepţiei la 
tenninarea lucrărilor şi perioada de garanţie acordată lucrărilor.
Recepţia la terminarea lucrărilor - momentul la care sunt finalizate lucrările contractate, 
consemnat în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Termene
Termenul stabilit pe săptămâni sau luni se împlineşte în ziua din ultima săptămână sau lună, 
corespunzătoare zilei în care termenul a început să curgă; dacă ultima lună nu are o zi 
corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a 
acestei luni. O jumătate de lună se socoteşte ca fiind 15 zile.
Teremenul stabilit pe zile se socoteşte în zile calendaristice dacă nu se specifică altfel. Când 
termenul se stabileşte pe zile, nu se iau în calcul prima şi ultima zi a termenului; termenul se va 
împlini la ora 24.00 a ultimei zile, cu execepţia situaţiilor în care este vorba de un act ce trebuie 
îndeplinit într-un loc de muncă, când termenul se va împlini la ora la care încetează programul 
normal de lueru. Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit 
la sfârşitul primei zile lucrătoare care îi urmează.

3. Interpretări

3.1. Cu excepţia situaţiilor în care în contract contextul cere altfel:
(1) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
(2) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul şi cuvintele care indică pluralul includ şi 
singularul;
(3) prevederile care includ cuvintele „a conveni”, „convenit”, „accept” sau „acord” necesită 
înregistrarea explicită în scris a acceptului/ acordului
(4) „scris” sau „în scris” înseamnă scris de mână, dactilografiat, tipărit sau redactat electronic 
astfel încât devine inregistrare permanentă.
3.2. Toate actele normative, reglementările tehnice şi alte asemenea indicate în textul 
contractului şi/sau în comunicările dintre părţi se referă la fonna în vigoare a acestora la data 
încheierii aeordului/contractului şi/sau la data emiterii comunicării.

4. Obiectul contractului

4.1. Executantul se obligă să exeeute, să finalizeze şi, dacă este cazul, în perioada de garanţie, 
să remedieze lucrările de Amenajare sediu (Str. Mureş nr. 18-24, etaj 2 sector 1, Bucureşti), în 
conformitate cu proiectul tehnic aferent, cu oferta finală depusă pentru atribuirea contractului şi cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
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5. Preţul contractului

5.1. Preţul contractului este de 374.524,82 lei fără TVA pentru proiectarea, execuţia, 
finalizarea şi eventualele remedieri ale lucrărilor, fiind compus din:

Nr
crt. Amplasament Valoare fara TVA Valoare TVA 19% Valoare cu TVA

1. Proiect telmic 24.680,44 lei 4.689,28 lei 29.369,72

2.
Documentaţia pentru 
expertiza tehnică ISC privind 
realizarea amenajărilor

10.428,36 lei 1.981,39 lei 12.409,75 lei

3.
Documentaţia pentru avizare 
ISU 6.952,24 lei 1.320,93 lei 8.273,17 lei

4. Lucrări de amenajare sediu 332.463,78 lei 63.168,12 lei 395.631,90 lei
TOTAL 374.524,82 lei 71.159,72 lei 445.684,54 lei

5.2. Preţurile unitare fără TVA sunt femie pe durata întregului contract, cu excepţia situaţiilor 
în care intervin modificări legislative privind cotele de contribuţie salarială; ajustarea se va realiza 
prin act adiţional, aplicând noile cote de contribuţie salarială la restul de executat existent (dacă 
este cazul) la sfârşitul lunii în care au intrat în vigoare modificările legislative.

6. Modalităţi de plată

6.1. Plata lucrărilor executate se va realiza în lei, pe baza facturii prezentate de executant, 
conţinând contravaloarea lucrărilor real executate.
6.2. Executantul va emite factura numai după predarea proiectului, documentaţiilor si 
finalizarea lucrărilor.
6.3. Plata facturilor emise se va realiza în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii 
facturii.

7. Durata de execuţie a lucrărilor. Durata contractului.

7.1. Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările precizate la clauza 4.1 în termen 
de 1 lună, calculată de la semnarea contractului.
7.2. Prezentul contract încetează să producă efectele după restituirea garanţiei de buna execuţie 
a contractului potrivit clauzei 9.6 lit. b).
7.3. Durata contractului este compusă din durata de execuţie a lucrărilor la care se adaugă 
durata de garanţie a lucrărilor din contract.

8. Perioada de garanţie acordata lucrărilor

8.1. Perioada de garanţie este de 6 (şase) luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor.
8.2. în perioada de garanţie executantul are obligaţia, în unna dispoziţiei date de achizitor, de a 
executa pe cheltuiala sa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor si a altor 
defecte a căror cauză este nerespectarea proiectului şi/sau a clauzelor contractuale.
8.3. în cazul în care defecţiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind 
executate de către acesta confonn prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi 
plătit ca lucrări suplimentare.
8.4. în cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 8.2, achizitorul este
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îndreptăţit să angajeze şi sa plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor 
lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite 
acestuia.

9. Garanţia de buna execuţie a contractului

9.1. Garanţia de buna execuţie a contractului este de 18.726,24 lei reprezentând 5% din preţul 
contractului fără T.V.A (374.524,82 lei).
9.2. Garanţia de buna execuţie va fi constituită prin reţineri successive din situaţiile de plată.
9.3. Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 
contractului, prin deschiderea uni cont la dispoziţia achizitorului la unitatea Trezoreriei Statului 
din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.
9.4. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis este 
de 1.872,62 lei (0,5%) din preţul contractului fără TVA.
9.5. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi 
dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unităţii 
Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în 
favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.
9.6. Achizitorul va restitui executantului garanţia de bună execuţie, astfel:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii fără obiecţiuni a 
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor contractate, dacă nu a ridicat până la acea 
dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.
b) Restul de 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii fără 
obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate, daca nu a ridicat până la 
acea dată pretenţii asupra ei.
9.7. Daca procesele-verbale de recepţie a lucrărilor contractate se încheie cu obiecţiuni, 
garanţia de bună execuţie cuvenită se va restitui în termen de 14 zile de la data încheierii notei de 
stingere a obiecţiunilor.
9.8. Dacă recepţia la terminarea lucrărilor contractate este amânată sau respinsă potrivit legii 
sau dacă remedierile pentru stingerea obiecţiunilor menţionate în procesul-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor contractate nu se execută, în mod culpabil, în termenul convenit de părţi, se 
consideră că riscul de vicii ascunse nu este minim.
9.9. Executarea garanţiei de bună execuţie
(1) Achizitorul va emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în următoarele situaţii;
a) Executantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract;
b) Executantul nu plăteşte achizitorului în termen de 30 de zile o sumă datorată,
c) Executantul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 10 de zile de la primirea 
solicitării achizitorului privind remedierea defecţiunii, sau
d) Se crează circumstanţe care să îndreptăţească achizitorul sa rezilieze contractul, indiferent 
daca s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere.
(2) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorulare obligaţia 
de a notifica pretenţia executantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum si 
modul de calcul al prejudiciului.
(3) în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, pe durata execuţiei 
lucrărilor, executantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de

4



Lucrări dc “Amenajare sediu DUPSPM din Str. Mureş nr. 18-24, sector 1, Bucureşti”
Cod CPV: 45420000 - amenajări interioare. 45310000-3 Lucrări de instalafii electrice, 45314320-0 Instalare de 
cabluri de reţele informatice

|2019
executat, în tennen de 5 zile lucrătoare de la executare, sub sancţiunea rezilierii contractului.

10. Documentele contractului

10.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) propunerea tehnico-fmanciară;
b) documentul prin care se face dovada constituirii garanţiei de bună execuţie;
c) contractele cu subcontractantii, daca este cazul

11. Caracterul public al contractului

11.1. Potrivit art. 11A1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, contractul are caracterul unei informaţii de interes public, prin urmare achizitorulare 
obligatţa de a-1 pune la dispoziţia oricărei persoane interesate.
11.2. în temeiul art. 57, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, fac excepţie 
de la prevederile clauzei 11.1 acele informaţii transmise de contractant şi indicate de acesta ca 
fiind confidenţiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale.

12. Obligaţiile executantului

12.1. Executantul are următoarele obligaţii generale:
(1) să nu recruteze sau nu încerce să recruteze personal sau forţă de munca din cadrul 
personalului achizitorului.
(2) să nu dea, să nu se ofere să dea (direct sau indirect) unei persoane din structura 
organizatorică a achizitorului orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca 
stimulent sau recompensă pentru a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul.
(3) să asigure executarea lucrărilor cu personal care sa aibă calificarea necesară potrivit legii, 
sub sancţiunea aplicării caluzei penale raportat la valoarea contractului şi/sau, după caz, a rezilierii 
contractului.
(4) sa asigure respectarea tuturor reglementarilor aplicabile în vigoare în legătură cu protecţia 
mediului, cu sănătatea şi securitatea în muncă şi cu protecţia socială
12.2. Obligaţii privind asumarea decalajului între execuţia lucrărilor şi plata acestora
(1) Executantul se obligă să susţină execuţia conformă a lucrărilor, fără întârzieri şi fără a 
diminua ritmul de execuţie din motive financiare, până la efectuarea plăţilor potrivit clauzelor 
contractului.
12.3. Obligaţii privind cesiunea
(1) Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile şi drepturile sale 
asumate prin prezentul contract, fără aprobarea achizitorului.
(2) Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea lucrărilor efectuate,
(3) Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni cu 
respectarea acordului prealabil scris al achizitorului, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului 
Civil.
12.4. Obligaţii în perioada de garanţie
(1) în perioada de garanţie a lucrărilor executantul împreuna cu proiectantul vor inspecta din 3 
în 3 luni lucrările executate, întocmind procese-verbale de constatare a modului în care se 
comportă lucrările, cu indicarea tuturor viciilor ascunse identificate, a măsurilor de remediere şi a 
termenului în care acestea vor fi aplicate; un exemplar original al fiecărui proces-verbal va^
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transmis achizitorului în tennen de 3 zile de la întocmire.
(2) Executantul, în termen de eel mult 5 zile de la stabilirea măsurilor de remediere, va începe 
execuţia lucrărilor necesare pentru înlăturarea viciilor ascunse, finalizarea acestora se va realiza cu 
respectarea temienului indicat în procesul-verbal de constatare.
(3) Executantul va notifica achizitorul, proiectantul privind finalizarea lucrărilor de remediere şi 
va pune la dispoziţia achizitorului toate documentele privind calitatea materialelor utilizate pentru 
realizarea remedierilor. Aehizitorul va organiza, în tennen de 5 zile de la notificare, inspecţia 
lucrărilor de remediere executate; în unna inspecţiei, dacă lucrările executate au înlăturat viciile 
ascunse, se va întocmi un proces-verbal de stingere a remedierilor. Următoarea inspecţie a 
lucrărilor se va programa la 3 luni de la data semnării procesului-verbal de stingere.
(4) Toate costurile executantului în legătură cu remedierea viciilor ascunse sunt suportate în 
mod exclusiv de către aeesta.
(5) în cazul în care executantul, în mod culpabil şi repetat, nu respeetă termenele prevăzute in 
contract, achizitorulva fi indreptăţit să aplice penalităţi potrivit clauzelor contractului şi să execute 
garanţia de bună execuţie în limita prejudiciului creat şi, după caz, să angajeze şi să plătească alte 
persoane care să execute remedierile respective.
12.5. Obligaţii privind subcontractanţii
(1) Pentru lucrările de instalaţii curenţi tari şi eurenţi slabi vor fi executate de 
subcontractantul, reprezentând cota de 46,28% din totalul lucrărilor:
TOTAL GRUP SOLUTIONS SRL
Adresa: Str Cosmina nr 54-62, sector 5, Bucureşti
J40/940/2004 ; ROI6080740
Tel: 0314251605
Reprezentant legal - dl Dragnea Cătălin
(2) Executantul are obligaţia de a încheia contracte cusubcontractanţii, în aceleaşi condiţii în 
care el a semnat contractul cu achizitorul.
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 
Încheiate cu subcontractanţii şi de a notifica autorităţii contractante orice modificări intervenite pe 
durata contractului privind subcontractanţii implicaţi.
(4) Executantul poate introduce/schimba oricare subcontractant prezentat iniţial, în perioada 
de implementare a contractului, numai în următoarele condiţii:
a) Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât 
după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.
b) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care 
îşi asumă respectarea prevederilor propunerii tehnice depuse de către contractant, aferentă 
activităţii supuse subcontractării.
(5) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executării contractului , 
cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de 
achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. în aceasta situaţie, executantul va 
transmite achizitorului numele, datele de contaet şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor 
implicaţi ulterior în executarea contractului.
(6) Contractele încheiate cu subcontractanţii şi declaraţiile acestora vor fi prezentate cu cel 
puţin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor de către noii subcontractanţi.
(7) Obligaţiile prevăzute la subclauzele (2)-(5) de mai sus se extind asupra tuturor 
subcontractanţilor aflaţi pe diferite niveluri ale lanţului de subcontractare.
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(8) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 
contractul.
(9) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi 
îndeplineşte partea sa din contract.
(10) Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor, 
agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor 
a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre 
obligaţiile sale din prezentul contract.
(11) Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi 
achizitor.
(12) Achizitorul va efectua în mod direct plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract 
îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în oferta şi/sau introduşi ulterior în contract, dacă 
subcontractanţii şi-au exprimat opţiunea în acest sens, sub condiţia ca prestaţia acestora să fie 
confinnată prin documente agreate de achizitor, executant şi subcontractant sau de achizitor şi 
subcontractant atunci când, în mod nejustificat, executantul blochează confirmarea executării 
obligaţiilor asumate de subcontractant.
(13) în vederea efectuării plăţilor directe, executantul are obligaţia de a încheia cu 
subcontractanţii contracte de cesiune de creanţă în condiţiile prevăzute de Codul civil.
(14) în vederea determinării valorii creanţei, executantul are obligaţia de a specifica 
partea/părţile din contract care unnează a fi îndeplinite de către subcontractanţi, valoarea la care 
se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste 
aspecte.
12.6. Alte obligaţii
(1) Executantului îi revin toate obligaţiile şi răspunderile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 
10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modifeările şi completările ulterioare. 
Acesta va executa, testa şi termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului şi 
instrucţiunile Achizitorului şi va remedia orice defecte ale lucrărilor. Executantul va asigura în 
totalitate supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele necesare execuţiei 
lucrărilor, fie provizorii, fie definitive in îndeplinirea obiectului contractului.
(2) Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin 
caracteristicile tehnice şi calităţile declarate de către executant în propunerea tehnică, va 
corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii aparente şi/sau ascunse 
care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor nonnale de 
folosire sau celor specificate în contract.
(3) Executantul are obligaţia de a respecta termenul de realizare a lucrărilor
(4) Executantul este pe deplin şi singur responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi 
siguranţa tuturor operaţiunilor executate, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi reglementărilor legale din domeniul construcţiilor. Nicio aprobare, 
consimţământ sau absenţă a unor observaţii ale achizitorului nu vor exonera executantul de 
obligaţiile sale; Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese sau 
compensaţii datorate potrivit legii sau contractului, ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus 
unui muncitor sau altei persoane.
(5) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţie achizitorului, măsurători/ ataşamentele şi, 
după caz, orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute 
de achizitor.
(6) Lucrările suplimentare fată de cele contractate, considerate necesare de către executant,

^ lîi' ' 7

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere



Lucrări de “Amenajare sediu DUPSPM din Str. Mureş nr. 18-24, sector 1, Bucureşti”
Cod CPV: 45420000 - amenajări inicrioare, 45310000-3 Lucrări de instalaţii electrice, 45314320-0 Instalare de 
cabluri de reţele informatice |2019

pot fi demarate sau executate fără modificarea prin act adiţional a prezentului contract şi cu 
încadrarea în procentul maxim 5% din valoarea lucrărilor. în lipsa actului adiţional de modificare 
a contractului, executantul nu are dreptul să solicite plata valorii respectivelor lucrări.
(7) Executantul este responsabil de buna execuţie a lucrărilor contractate, precum şi de 
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor şi resurselor umane 
necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale.
(8) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor survine o eroare în poziţia, cotele, 
dimensiunile oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia să rectifice eroarea constatată, pe 
cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei in care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte, 
furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are 
obligaţia de a proteja şi de a păstra cu grija toate reperele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.
(9) Pe parcursul execuţiei lucrărilor, al remedierii viciilor ascunse sau deficienţelor constatate 
în cadrul perioadei de garanţie, executantul are obligaţia:
a) de a asigura securitatea persoanelor a căror prezenţă este autorizată;
b) de a lua toate măsurile pentru protecţia mediului în confonnitate cu acordul de mediu emis, 
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, rezultat din poluare, zgomot sau alţi 
factori generaţi de metodele sale de lucru;
c) de a asigura calitatea corespunzătoare a tuturor materialelor puse în operă, în confomiitate 
cu proiectul tehnic şi de a nu modifica soluţiile tehnice sau tehnologice, ori de a înlocui materiale 
şi echipamente cu altele de o calitate diferită faţă de prevederile proiectului. în orice situaţie 
executantul nu va putea proceda la eventuale înlocuiri de tehnologii, echipamente sau materiale 
decât cu aprobarea prealabilă a achizitorului, în condiţiile legii.
d) de a nu stânjeni inutil sau abuziv accesul şi confortul angajaţilor achizitorului şi de a nu 
restricţiona utilizarea căilor de acces.
e) de a evita acumularea de obstacole inutile pe perimetrul desfăşurării lucrărilor;
f) de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii şi materiale aflate în surplus;
g) Executantul are dreptul de a menţine până la semnarea procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor numai acele materiale, echipamente, utilaje, instalaţii sau lucrări provizorii, 
care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale;
h) de a aduna şi de a îndepărta molozul sau produsele, care nu mai sunt necesare;
i) de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, şi oriunde îşi
desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru 
verificarea lucrărilor ascunse;
j) de a remedia lucrările care au făcut obiectul obiectiunilor şi respingerilor achizitorului şi 
să nu factureze aceste lucrări decât ulterior remedierii solicitate şi în temeiul unui proces verbal 
încheiat achizitorul, atestând remedierea respectivelor lucrări;
k) de a conserva lucrările executate în ipoteza sistării acestora, oricare ar fi motivul acestui 
eveniment;
l) de a înştiinţa anterior şi imediat achizitorul asupra iminenţei depăşiri a termenelor 
convenite, oricare ar fi cauza respectivei întârzieri;
(10) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor executate, 
materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează să fie puse în operă, de la data începerii 
lucrărilor şi până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
(11) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru păstrarea curăţeniei căilor de acces şi de 
circulaţie în interiorul imobilului.
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13. Obligaţiile achizitorului

13.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie executantului, fără plată,
a) amplasamentul lucrării;
b) suprafeţele necesare pentru depozitara materialelor;
13.2. Achizitorul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse în cel 
mult 5 zile de la notificarea executantului.
13.3. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 
informaţii furnizate executantului, precum şi de oricare dintre dispoziţiile sale formulate în scris.

14. Începerea Şi execuţia lucrărilor

14.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de cel mult 5 zile de la data 
semnării contractului.
14.2. Temenele de finalizare a lucrărilor reprezintă temene contractuale; nerespectarea 
acestora conduce la aplicarea clauzei penalizatoare raportat la valoarea lucrărilor întârziate.
14.3. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
confomitatea lor eu specificaţiile cuprinse în proiectul tehnic. Părţile contractante au obligaţia de 
a transmite, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop.
14.4. Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de exeeutie.
14.5. Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente 
acestora, revine executantului.
14.6. Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în opera vor fi suportate de executant, dacă se dovedeşte ca materialele nu sunt 
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în confomitate cu prevederile contractului. în 

caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.7. Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări 
sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. Dacă în urna nerespectării acestei obligaţii 
achizitorul dispune dezvelirea lucrărilor devenite ascunse, executantul va duce la îndeplinire 
dispoziţia şi va suporta cheltuielile cu refacerile aferente.
14.8. în orice altă situaţie decât cea prevăzută la clauza 14.7, executantul are obligaţia, la 
dispoziţia achizitorului, de a dezveli orice parte din lucrare şi de a executa refacerile aferente. în 

cazul în care se constată că lucrările dezvelite sunt de ealitate corespunzătoare şi au fost exeeutate 
confom documentaţiei, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
achizitor, iar în caz contrar, de către executant.
14.9. La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se considera realizată dacă rezultatele 
se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

15. ÎNTÂRZIEREA SI SISTAREA LUCRĂRILOR

15.1. în cazul în care intervine o întârziere în executarea contractului dintr-un motiv care nu se 
datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, părţile 
contractante pot stabili de comun acord prelungirea duratei de execuţie a lucrării.
15.2. Achizitorul are dreptul de a sista lucrarea sau de a diminua ritmul de execuţie, în raport cu
resursele bugetare sau cu priorităţile anuale stabilite prin buget. \ y/

9

V"

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere

User
Evidenţiere



Lucrări de “Amenajare sediu DUPSPM din Str. Mureş nr. 18-24, sector 1, Bucureşti”
Cod CPV: 45420000 - amenajări interioare, 45310000-3 Lucrări de instalalii electrice, 45314320-0 Instalare de 
cabluri de reţele informatice 12019

16. Finalizarea lucrărilor

16.1. Finalizarea lucrărilor trebuie realizată în tennenul stabilit tennen care se calculează de la 
data semnării contractului.
16.2. La finalizarea lucrărilor executantul are obligaţia de a notifica în scris achizitorul că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie la tenninarea lucrărilor, solicitând acestuia efectuarea recepţiei.
16.3. Pe baza constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite 
condiţiile pentru efectuarea recepţiei. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe 
acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi tennenele pentru remediere şi finalizare. 
După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, 
achizitorul va convoca comisia de recepţia.
16.4. Achizitorul are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie si cu reglementările în vigoare. în funcţie de 
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

17. Punere in întârziere. Penalitati

17.1. Oricare dintre părţi este pusă de drept în întârziere dacă, din vina sa exclusivă, nu respectă 
oricare dintre termenele stabilite în contract.
17.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu respectă termenele asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce ca penalităţi, o suma echivalenta cu 0,1% din 
preţul cu TVA al contractului sau, după caz, din preţul lucrărilor întârziate, pentru fiecare zi de 
întârziere.
17.3. în cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu onorează facturile în termenul 
convenit atunci executantul are dreptul de a solicita ca penalităţi o sumă echivalentă cu 0,1% din 
valoarea fără TVA facturilor neonorate, pentru fiecare zi de întârziere.
17.4. în cazul neexecutării, în mod culpabil şi repetat, a obligaţiilor stipulate în prezentul 
contract, acesta va fi desfiinţat de drept fără punerea în întârziere a nici uneia dintre părţi. 
Prezentul pact comisoriu îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate.
17.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, 
adresată executantului, fără nici o compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia, 
în condiţiile legislaţiei aplicabile, cu condiţia ca aceasta să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul 
la acţiune sau despăgubire pentru executant. în acest caz executantul are dreptul de a pretinde 
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului.

18. Dizolvare, faliment

18.1. La data la care achizitorul ia cunoştinţă despre dizolvarea sau falimentul executantului, 
prezentul contract se consideră încetat de drept fără îndeplinirea niciunei formalităţi. La aceeaşi 
data, achizitorul întreprinde toate măsurile necesare evaluării situaţiei existente.
18.2. în cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a executantului, contractul se consideră 
reziliat de drept fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. După reziliere, executantul va părăsi 
imobilul, în termen de 15 zile de la primirea comunicării de reziliere, lăsând toate materialele şi 
echipamentele plătite de către achizitor, specificate de către achizitor în notificare, acestea urmând 
a fi utilizate până la terminarea lucrărilor. Executantul va plăti daune interese în valoare egală cu 
valoarea contractului neexecutat.
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19. Clauze specifice de încetare a contractului

19.1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau 
dreptului autorităţii eontraetante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de 
achiziţie publică, în conformitate eu dispoziţiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a 
denunţa unilateral un eontract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a aeestuia în una 
dintre următoarele situaţii:

(1) Executantul se află, la momentul atribuirii eontractului, în una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislaţiei în vigoare;
(2) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit executantului respectiv, având în vedere o încălcare 
gravă a obligaţiilor eare rezultă din legislaţia europeană relevantă şi eare a fost constatată printr-o 
decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
19.2. Contractul de achiziţie este reziliat de drept in situaţia in care ofertantul cu care achizitorul 
a încheiat contractul de achiziţie publieă se angajeaza sau îneheie oriee alte înţelegeri privind 
prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu 
angajaţi/foşti angajaţi ai achizitorului, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la 
îneheierea contractului.
19.3. Achizitorul poate rezilia contraetul eu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz 
de 15 (eincisprezece) zile exeeutantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia 
vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se 
la acestea:
(1) Executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a 
se limita la acestea, exeeutarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea 
parţială/incompletă etc);
(2) Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către achizitor 
ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;
(3) Executantul cesionează obligaţiile rezultate din Contract ori subcontractează cu 
nerespectarea prevederilor prezentului Contract;
(4) Executantul şi/sau reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infiraeţiune în 
legătură cu exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judeeătorească definitivă;
(5) Executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită şi justificată prin orice 
mijloc de probă de eătre achizitor;
(6) împotriva executantului şi/sau reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o Hotărâre 
având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie 
criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor naţionale sau intereselor financiare 
ale Uniunii Europene;
(7) Executantul nu furnizează garanţiile solicitate prin prezentul contract, sau persoana care 
furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;
(8) Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei 
persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lueruri de valoare ca stimulent sau 
recompensă pentru:
a) a aeţiona sau a înceta să acţioneze în legătură eu contractul;
b) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul;
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c) sau dacă oricare din membrii personalului executantul, agenţi sau subcontractanţi dau sau 
se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în 
acest paragraf.
(9) Pentru nerespectarea obligaţiilor privind conflictul de interese;
(10) în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în contract dreptul 
achizitorului de a solicita rezilierea.
(11) Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la 
personalitatea juridică, natura sau controlul executantul, cu excepţia situaţiei în care asemenea 
modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;
(12) Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului, inclusiv 
întreruperea finanţării din motive neimputabile achizitorului;
19.4. în cazul producerii/ apariţiei oricăruia din evenimentele sau circumstanţele precizate la 
pct. 19.3 alin. (1) - (12) achizitorul, la împlinirea termenului de 15 (cincisprezece) zile, are 
dreptul să rezilieze contractul, rezilierea operând de plin drept fără nicio altă notificare prealabilă, 
fără încuviinţarea vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale şi fără a mai fi necesară 
îndeplinirea vreunei alte formalităţi şi, după caz, să evacueze executantul din locaţia achizitorului. 
La rezilierea contractului, achizitorul are dreptul la despăgubiri cu titlu de daune-interese 
compensatorii.
19.5. Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, executantul remediază situaţiile 
invocate de către achizitor ca motiv al rezilierii, înştiinţarea încetează să aibă efect, iar achizitorul 
nu va mai fi îndreptăţit să rezilieze eontractul, sub eondiţia ca situaţia de îneălcare a obligaţiilor 
contractuale generată de executant să nu pericliteze finalizarea în bune condiţii şi la timp a 
contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, achizitorul va fi îndreptăţit şi la 
plata de daune-interese.
19.6. în perioada de preaviz susmenţionată executantul este considerat, de drept, în întârziere, 
acesta fiind obligat la plata de penalităţi.
19.7. încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente 
între părţile contractante.
19.8. Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a 
cauzat încetarea contractului.

20. Protecţia datelor cu caracter personal

20.1. Atunci când prelucrează date cu caracter personal in legătură eu prezentul Contract, fiecare 
Parte se obliga sa se eonformeze eu legislaţia aplicabila privind protecţia datelor cu caracter 
personal, incluzând, dar fara a se limita la, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, legislaţia 
de punere in aplicare si deciziile pe care autoritatea de supraveghere din Romania (ANSPDCP) le 
poate emite periodic in legătură cu acestea.
20.2. Fiecare Parte va divulga celeilalte Parti date cu caracter personal privind angajaţii sau 
reprezentanţii sai responsabili eu executarea prezentului Contract. Aceste date vor eonsta in; 
nume, prenume, poziţie, număr de telefon, adresa de e-mail pentru reprezentantul parti respective. 
Acolo unde legea prevede astfel, fiecare Parte care divulga informaţii in legătură cu 
angajatii/reprezentantii sai trebuie sa furnizeze o nota de informare persoanelor vizate, 
infonnandu-le in mod corespunzător cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
acestora, efectuata de către cealalta Parte in legătură eu prezentul Contract.
20.3. Pentru evitarea oricărui dubiu. Părţile iau cunoştinţa si convin ca fiecare Parte sa
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determine, in mod independent, scopul/scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 
personal in legătură cu acest Contract. Mai precis, părţile convin prin prezenta clauza si conflmia 
ca nu o sa acţioneze ca operatori asociaţi sau sa fie intr-o relaţie de tip operator-persoana 
imputemicita de operator, fiecare parte acţionând ca un operator de date independent pentru 
propria prelucrare a datelor in legătură cu prezentul contract, si niciuna dintre parti nu accepta 
vreo răspundere pentru o incalcare de către cealalta parte a legislaţiei aplicabile.

21. Forţa majora

21.1. Forţa majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil care 
face imposibila executarea acordului/contractelor. Pot fi considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii aparute ca unnare 
a unei carantine, embargou.
21.2. Forţa majora trebuie sa fie constatata de o autoritate competenta.
21.3. Partea care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziţie in vederea limitării 
consecinţelor.
21.4. Forţa majora exonerează părţile de Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acord/contract, 
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.5. îndeplinirea acordului/contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariţia acesteia.
21.6. Daca forţa majora actioneaza sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 6 
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti Încetarea de plin drept a 
acordului/contractului, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Cazul fortuit

22.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici Împiedicat de către partea 
care ar fi trebuit sa răspundă daca evenimentul nu s-ar fi produs.
22.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligaţia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acestuia.
22.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a 
oricăreia dintre obligaţiile asumate in acord/contract, atunci acordul/contractul este desfiinţat de 
plin drept si fara vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.

23. IMPREVIZIUNEA

23.1. Părţile isi vor executa obligaţiile asumate prin acord/contract, chiar daca executarea lor a 
devenit mai oneroasa din cauza schimbării excepţionale a unor Împrejurări care nu au putut fi 
prevăzute Înainte de semnarea acordului/contractului.
23.2. In situaţia in care schimbarea excepţionala a Împrejurărilor conduce la executarea excesiv 
de oneroasa a acordului/contractului, facand vădit injusta obligarea oricăreia dintre parti la 
Îndeplinirea obligaţiilor sale, părţile pot stabili, de comun acord, una din următoarele masuri:
(1) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si 
beneficiile rezultate din schimbarea excepţionala a Împrejurărilor;
(2) Încetarea contractului.

\\^
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24. Soluţionarea litigiilor

24.1. Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe eale amiabila, 
prin tratative direete, orice neînţelegere sau disputa eare se poate ivi între ei în eadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea eontractului.
24.2. Daca după 30 zile de la îneeperea acestor tratative ofieiale achizitorul si executantul nu 
reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta eontractuala, fieeare poate solicita ca disputa sa se 
soluţioneze de eatre instanţele judecătoreşti competente din România.

25. Comunicări

25.1. Comunicări scrise
(1) Orice comunieare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contraet, trebuie sa fie 
transmisă în seris şi vor fi trimise prin scrisoare recomandată, fax sau poştă electronică sau vor fi 
înmânate personal la adresele indicate mai jos:
Pentru Aehizitor: Adresa; Str. Mureş, nr. 18-24, etaj 2, seetor 1, Bucureşti

In atentia: Dlui. Bogdan-Virgiliu Pavel

Pentru Executant: Bd. Brăilei, nr36, Foeşani, Jud Vrancea
In atentia: Dlui. Andrei Tanase

(2) Notificările se vor eonsidera primite de eealaltă parte după cum urmează:
a) în caz înmânare personală, la data înmânării;
b) în caz de transmitere prin fax/ posta eleetomieă, în ziua următoare transmiterii;
c) în caz de scrisoare reeomandată, la data evidenţiată pe confirmarea de primire.
(3) Daeă o parte nu notifică celeilalte părţi orice modifieare a adresei de mai sus, 
corespondenţa trimisă la ultima adresă comunicată celeilalte părţi va fi considerată în mod corect 
efectuată.
(4) Orice document seris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii eât şi în momentul 
primirii.
25.2. Comunieări verbale
(1) Comunicările între părţi se pot faee şi verbal, cu condiţia confirmării în scris în cel mult o 
zi lucrătoare de la data primirii comunicării verbale.

26. Legea APLICABILĂ contractului

26.1. Contraetul va fi interpretat conform legilor din România.
26.2. In orice aeţiune în legătură cu contractul, părţile, împreuna cu personalul lor, de conducere 
sau de execuţie, salariat sau eontractat, vor respecta şi se vor supune tuturor reglementărilor direct 
aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudentei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de 
Prima Instanţă.
26.3. Fiecare parte va despăgubi pe eealaltă parte în eazul orieăror pretenţii şi aeţiuni în justiţie 
rezultate din oriee încălcări ale prevederilor în vigoare de către aeesta, personalul sau, salariat sau 
eontraetat de aeesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia.

14



Lucrări dc “Amenajare sediu DIJPSPM din Str. Mureş nr. 18-24, sector 1, Bucureşti”
Cod CPV: 45420000 - amenajări interioare. 45310000-3 Lucrări de in.slalalii electrice. 45314320-0 Instalare de 
cabluri de reţele informatice

12019
27. Clauze finale

27.1. Orice modificare a clauzelor şi/sau ale documentelor contractului se poate face numai prin 
semnarea de către părţi a unui act adiţional la acord.
27.2. Părţile declară că au înţeles şi acceptă toate clauzele din prezentul contraet. Prezentul 
contract reprezintă voinţa părţilor şi anulează orice alte înţelegeri anterioare, verbale sau scrise.
27.3. Părţile declară că acceptă în mod expres clauzele referitoare la punere în întârziere, 
reziliere, denunţare unilaterală, imprevizune şi că nu le consideră ea fiind clauze neuzuale, în 
înţelesul art. 1203 Cod Civil.
27.4. Dacă oricare dintre clauzele prezentului contract este declarată nulă potrivit legii, eelelalte 
clauze rămân valabile şi continuă să producă efecte între părţi. Părţile vor înlocui clauza declarată 
nulă cu o clauză valabilă.
Prezentul contract s-a Încheiat astazi, în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare 
parte.
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