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2. Interpretare
2.1 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.
2.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.

Clauze obligatorii 

3. Obiectul principal al contractului
3.1 - Executantul se obliga să presteze si sa execute „Lucrări de reparaţii grup sanitar Piaţa Centrală", cod
CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) in conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.
3.2 Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de 217.691,91 lei, inclusiv TVA pentru executarea si
finalizarea lucrarilor: ,,Lucrări de reparaţii grup sanitar Piaţa Centrală ", in conformitate cu obligaţiile asumate
prin prezentul contract.

4. Preţul contractului
4.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de 182.934,38
lei fara TVA, la care se adaugă TVA 34.757,53 lei pentru un total de 217.691,91 lei cu TVA.

Nr. crt. Descrierea lucrarilor Pret unitar fara TVA 

1 Lucrari de reparatii grup sanitar Piata 182.934,38 lei 
Centrala 

Total fara TVA 182.934,38 lei 

Valoare TVA 34.757 ,53 lei 

Total cu TVA 217.691,91 lei 

4.2 - Pretul contractului este ferm si nerevizuibil pe durata contractului 

5. Durata contractului

Interval de timp planificat pentru 
realizarea activitatilor 

120 zile de la data emiterii ordinului 
de începere a lucrarilor 

5.1 - Durata contractului este de 120 de zile de la data semnarii contractului si emiterii ordinului de începere,
ulterior constituirii garantiei de buna executie dupa semnarea contractului de catre ambele parti conform clauzei
6.1
5.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnarii procesului verbal al receptiei finale a
lucrarilor executate in baza lui.

6. Executarea contractului
6.1 - Executarea contractului incepe ulterior constituirii garantiei de buna executie si odata cu emiterea
ordinului de începere a lucrarii. Constituirea garantiei de buna executie se va face in maxim 5 zile lucratoare de
la data semnarii contractului, care ulterior devine anexa la contract.

7. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:

1. Caietul de sarcini;
2. Oferta tehnico-financiara;
3. Garantia de buna executie.
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