CONTRACT DE LUCRĂRI
Modernizare instalatie electrica de utilizare a obiectivului ''PALATUL COPIILOR''”
Nr…../…………..
1.Partile contractante:
1.1……………………………………………………………………………………………..cu sediul in
…………………………………………………………………………………, inregistrata la O.R.C cu
nr. ………………………………….., CUI :…………………………………………………,avand cont
IBAN………………………………………………………………………………………………,deschis
la………………………………………………… reprezentata prin ……………………………….., in
calitate de …………………………….., denumita in continuare executant.
si
1.2. Palatul Copiilor municipiul Râmnicu-Vâlcea, scuarul Mircea cel Bătrân, nr. 3-5, judeţul Vâlcea, CUI
13895110, reprezentat de Sîiulescu Flavius Cătălin, director şi Costinescu Elena, contabil-şef, in calitate
de beneficiar
2.OBIECTUL SI PRETUL CONTRACTULUI
2.1.Modernizarea intalaţiei electrice de la Palatul Copiilor Râmnicu-Vâlcea:
OBIECTUL 1: BMP-uri, coloane electrice, tablouri electrice de distributie TD, lampi de iluminat si
prize NOI PROIECTATE si
OBIECTUL 2: Inlocuire intrerupatoare/comutatoare iluminat, prize electrice ST si dozele de aparat
aferente EXISTENTE

La obiectivul :
Palatul Copiilor Ramnicu Valcea,Scuarul Mircea cel Batran,Nr.3
2.2. Pretul total al contractului este de ……………. Lei , conform deviz nr……………………
3.INCEPEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR
3.1.Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in termen de o zi de la semnarea contractului de către
ambele parti .
3.2.In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, beneficiarul este indreptatit sa ii fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit, ii va rezilia contractul .
4.DURATA CONTRACTULUI
4.1.Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile până la 27 decembrie 2020, in functie de
starea generala a cladirii. Lucrarile suplimentare, altele decat cele din oferta, vor prelungi termenul de
finalizare al contractului. Durata de executie poate fi influentata si de predarea detaliilor de executie
necesare derularii contractului.

5.RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI
5.1.Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca si materialele
pentru executarea lucrarilor contractate.
5.2.Executantul are obligatia de a respecta dispozitiile beneficiarului. Daca acesta genereaza cheltuieli
suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
5.3.Executantul trebuie să constituie o garanţie de bună execuţie în valoare de 3% din valoarea contractului fără
TVA Suma prevazuta la art. 5.3. din prezentul contract se va reţine in contul mentionat in momentul

achitării facturilor privind plata situaţiilor de lucrări, procentual din valoarea acestora fără TVA..
.
6.RESPONSABILITATILE BENEFICIARULUI
6.1.La inceperea lucrarilor beneficiarul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare in
vederea executiei lucrarilor.
6.2.Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie executantului:
a)amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina;
b)suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizare de santier;
c)racorduri pentru utilitati;
7. MODALITATI DE PLATA
7.1. Plata se va face astfel :
- plata se face la receptia lucrării;
7.2. Daca beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 5 (cinci) zile de la expirarea perioadei
prevazute la clauza 7.1., executantul are dreptul de a opri sistemul si de a calcula penalitati in cuantum de
0.2% pe zi intarziere din valoarea facturilor neachitate, cuantumul penalitatilor putand depasi valoarea
totala a contractului, pana la plata acestora.
7.3. În cazul în care executantul nu isi indeplineste la termen obligaţiile asumate prin contract, atunci
achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,2% din valoarea aferenta partii neexecutate din contract, pentru fiecare zi de intarziere.
8.INTARZIEREA SI SISTAREA LUCRARILOR
8.1.In cazul in care ;
a)volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
b)conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c)oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea
contractului de catre acesta ,il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de executie a
lucrarilor sau oricarei parti din acestea,prin consultare, partile vor stabili;
-orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
-total cheltuieli suplimentare , care se vor adauga la pretul contractului.
9.REZILIEREA CONTRACTULUI
9.1.Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, de catre una dintre parti, da dreptul partii
lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune-interese.

10.SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1.Beneficiarul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.
10.2.Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze prin
mediere.
11.LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
11.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
12.GARANTIA SISTEMELOR
12.1.Executantul va acorda beneficiarului garantie 24 de luni pentru echipamentele instalate
Prezentul contract s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, pentru fiecare parte cate unul.
Prezentul contract a fost semnat azi :_________________

EXECUTANT,

BENEFICIAR,
PALATUL COPIILOR RAMNICU VALCEA

