COMUNA VINGA
JUDEŢUL ARAD
VINGA, P-ța Sfânta Treime Nr 9
TEL. 0257-460126 FAX. 0257-460736
E-mail: primariavinga@yahoo.com

CONTRACT DE EXECUȚIE LUCRĂRI
nr. înregistrare ....................... din ...........................
1. Părţile contractante
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare, a H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind
achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de executare de servicii între,
COMUNA VINGA, cu sediul în localitatea Vinga, P-ța Sfânta Treime nr 9, județul Arad, cod
poștal 317400, CF 3519607, cont nr RO 43TREZ24A510103203030X, deschis la Trezoreria
Municipiului Arad, tel. 0257-460126, fax. 0257-460736, reprezentată prin dl. IOAN NEGREI, având
funcția de primar, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
și
S.C. ...................... cu sediul în localitatea .........................., nr. ....................., județul Timiș,
C.U.I.: ................................., cont nr..................................,. deschis la trezoreria .................................. ,
reprezentată prin domnul ............................ în calitate de administrator, numit în continuare
EXECUTANT.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d)lucrări - activităţi a căror executare fac obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care executantul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
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Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Executantul se obligă să presteze pentru achizitor serviciile prevăzute la art.6.1. cod CPV:
31527260 -6 SISTEME DE ILUMINAT , în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile
asumate prin prezentul contract.
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului.
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrarilor executate, plătibil
executantuluii de către achizitor este ............................ Lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. de 19
% în valoare de ........................ Lei, valoarea contractului cu T.V.A. fiind de ........................ Lei.
5. Durata contractului
Prezentul contract este valabil de la data semnării până la finalizarea execuției lucrărilor, respectiv
........................
6. Descrierea serviciilor și modalități de lucru
6.1 – instalare a 166 aparate de iluminat stradal ,noi cu sursa LED
6.2 – instalarea a 72 aparate de iluminat stradal noi, cu sursa LED
6.3 – inlocuirea a 543 console existente cu console zincate noi
6.4 – instalarea cablurilor de alimentare și a conexiunilor de fixare pentr 781 aparate de iluminat.
6.5 - contractul se va derula în termenele convenite și în conformitate cu oferta financiara și tehnică.
6.6. – Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
7. Obligaţiile principale ale executantului
7.1 – Executantul se obligă să execute lucrările care fac obiectul prezentului contract în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările executate.
8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze lucrările executate în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii
de către acesta, adică 30 (treizeci) de zile calendaristice de la înregistrarea facturii la Registratura
Comunei Vinga, în contul indicat în contract.
Clauze specifice
9. Alte responsabilităţi ale executantului
9.1 - (1) Executantul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta postată pe platforma SEAP.
(2) Executantul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate
deduce în mod rezonabil din contract.
9.2 – Executantul este pe deplin responsabil de calificarea personalului folosit pe toată durata
contractului.
10. Alte responsabilităţi ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia executantului orice informații solicitate de acesta pentru
îndeplinirea obiectului contractului.
11. Facturare și documente justificative
11.1 – Executantul va realiza facturarea către achizitor după finalizarea activității.
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
Se va reține o garanție de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA.
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1 - Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor după semnarea contractului și să
finalizeze prestarea serviciilor până la data de .....................
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14. Ajustarea preţului contractului
14.1 - Preţul contractului nu se ajustează, este ferm.
15. Subcontractanţi
15.1 – Nu fac obiectul prezentului contract.
16. Forţa majoră
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica cealaltă parte cu 5 zile
înainte de desfășurarea evenimentului.
17. Soluţionarea litigiilor
17.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin
arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti competente din
România.
18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
20. Comunicări
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris sau electronic.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
21. Legea aplicabilă contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
FPărţile au înțeles să încheie azi .............................. prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte, ambele cu valoare de original.
ACHIZITOR,
COMUNA VINGA
Primar
IOAN NEGREI
..............................................
Aviz Juridic,
Bolohan Andreea Raluca

EXECUTANT
……………………………………
Administrator
…………………………………..

Șef birou financiar-ontabil,
Bogdanov Loredana
Viza CFP
Ciocan Angelica
Responsabil achiziții
Florin VALEA
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