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ln temeiul prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind ach1zi�ile publice, s-a încheiat prezentul contract de 
preslari servicii, intre: 
MUNICIPIUL BACAU, reprezentat prin PRIMAR, LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, cu sediu pe strada 
Marasesti nr. 6, telefon 0234/581849, fax 02341588757 cod fiscal RO 4278337, cont trezorerie 
R083TREZ24A670503200130X in calitate de achizitor, pe de o parte
SI 
SC PROPAS SRL, cu sediul in localitatea Bacau, str. Tazlaului, nr. 3, judeţ Bacau, telefon: 0758587979
, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J04/1059/2006, cod fiscal RO 18851158 reprezentată legal 
prin Pascaru Ion, având funcţia de Administrator. in calitate de executant. pe de altă par1e. 

1. Definl�i
1.1 • in prezentul contract următorii lermeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - reprezinlă prezentul contract şi toate Anexele sale;
b achizitor şi executant• părţile contractanle, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract:
c. preţul contractului. preţul plătibil executantului de către achizitor. in baza contractului pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obllga�ilor sale, asumate prin contract;
u. amplasamentul lucrării• locul unde executantul execută lucrarea:
e. forta majoră - un evenment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractuh.11; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluVi. incendii,
inundalii sau orice alte catastrofe naturale. restricVi apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu esle considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus
care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaVik:ir uneia din
pârti. 
r. zi• zi calendaristicii. an • 365 zile.
g. Standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini daca
nu se specifica in mod diferit.
h. Situat/I de fucrarl - documentele prin care se constata stadiul fizic si valoric in care luCfarea este
executata, inclusiv montajul produselor; dupa ce au fost confirmale de catre Achizitor situatiile de lucran
constituie baza pentru plati.
1 Proces verbal de receptle la terminarea lucrarilor - actul prin care se constata îndeplinirea tuturor 
obligatiilor executantului fala de achizitor ce fac obiectul acestui contract, respectiv prestarea serviciilor, 
executarea lucrarilor si fumizarea produselor si care se semneaza de catre partile contractuale la finalizarea 
lucrarilor pentru realizarea si punerea in functiune a Obiectivului. 
j. Procesul verbal de receptie finala a obiectivului - aciui prin care se constata îndeplinirea tuturor
obllgatiilor executanlulu1 fata de achizitor, inclusiv a obligatiilor privind garantia obiectivului, ce fac obiectul
acestui contract si care se semneaza de catre parule contractuale dupa inchierea perioadei de garanlie de la
semnarea procesului verbal de predare-primire a obiectivului.

2. Interpretare

2.1 ln prezentul contrac� cu excep�a unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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2.2 Termenul "zi"sau "zlte" 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 obriga să presteze si sa execute ,," Lucrari de curatenie, igienizare si vopsirea
lnstalatiilor pentru 25 adaposturi de protectie cfvlla - ALA apartlnand Municipiului Bacau" in
confon11itate cu obhga�ffe asumate prin prezentul contract.
3 2 Achizitorul se ob6ga sa plateasca executantului pretul de 111277.70 lei, Inclusiv TVA pentru executarea si
finalizarea lucrarilor de " LuC171rl de curatenie, igienizare sl vopsirea Jnstalatiilor pentru 25 adaposturi de
protectle civila -ALA apartinand Municipiu/ul Bacau", in conformitate cu obliga�ile asumate prin prezentul
contract.

4. Preţul contractului
4.1 • Pretul conventt pen1ru indepfinlrea contracitJlui, plătibil executantului de către achizitor, este de 111 277.70
lei cu TVA si anume 93 510.67 lei fara TVA. la care se adaugă TVA 1TT67.03 rei
4.2 - Pretul contractului este fen11 si nerevtzuibil pe durata contractului

5. Durata contractului
5.1 - Durata contractului este de 6 luni de zile la data semnarii contractului. ulterior constituirii garantlei de buna
executie dupa semnarea contractului de calre ambele parii conform clauzei 6.1
5 2. Prezentul contract inceteaza să producă efecte la data semnarii procesului verbal al receptiei finale a
lucrarilor executate in baza lui.

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

T. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:

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

8. Protecţia patrimoniului cultural naţionaf
8.1 • Toate fosilele, monedele, obteclele de valoare sau orice alte vestjgii sau obiecte de interes arheologic
descoperile pe amplasamentul lucrării sunt considerate, in rela�ile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a
achizitorului.
8.2 • Executantul are obliga�a de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte
persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a Tnştiinta achizitorul despre această descoperire şi de a
îndeplini dispozitiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora.
8.3 • Achizitorul are oblîga�a. de îndată ce a luat la amoştintă despre descoperirea obiectelor prevăzute la 
clauza 8.1, de a înştiinţa in acest sens organele de pofi�e şi comisia monumentelor istorice.
9. Standarde
9.1. - lucrarile executate in baza contractului vor respecta standardele, specifica�ile tehnice, fişele tehnologice,
normativele de proiectare şi toate prescrip�ile tehnice in vigoare.
9.2. • Executantul garantează că la data recepliei, lucrarile executate vor avea calităţile declarate de către
acesta, vor corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar 
anula posibilitatea de utilizare.
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