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i Autoritate contractanta 
SPITALUL GENERALC.F GALAŢI """

| Adresa poştala: StrALM oruzzî, nr.5-7, G a la ti, Localitatea: G a la ti, Cod postai: 800223, R om an ia, Punct(e) de 
con tact Spital G eneral CF G a la ti, Tel. +40 236460795, in atentia: M anager Ec. Carm en Adriana 

) S E R B A N E S C U , Email: sp italcfgi@ yahoo.com  , Fax: +40 236411613

D etalii anunţ

i T ip  anunţ: Cum părări d irecte 

j T ip  con tract: Lucrări

î Denum irea ach iziţie: Modernizare Ambulatoriu de Specialitate CF Buzău 

C PV : 45453100-8-Lucrari de renovare (R ev.2 )
f D escrierea contractu lu i: contract de lucrări constând in lucrări d e modernizare Ambulatoriu de Specialitate CF Buzău j 
-grupuri san itare. Lucrările sunt descrise in caietul d e sarcini nr_9364/04-09.2017 ce  s e  gaseste postat pe site-ul 

! spitalului împreuna cu cantitatiie de iucrari si modelul d e contract, ia secţiunea: Anunţuri Achiziţii Pub lice: 
î http://www-spitalgeneralcfgalati ro/anunturi/achizitii-publice.html. Lucrările se  vor executa ia sediul din Buzău situat pe j 
: Bdul Republicii, nr. 8-12 - Secţia Exterioara cu Paturi CF Buzau-Ambulatoriul de Specialitate CF Buzau-GRUPURl 
| SANITARE -parter ,eLt si e t t l . Term en de execu ţie: maxim 45 zile  calendaristice d e ia em iterea ordinului de începere ; 
:: a lucrărilor Perioada d e garanţie: min. 36 luni d e ta efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. Plata s e  va efectua in \ 
termen de maxim 30 de zile  de la efectuarea recep ţiei, in baza fa c tu r ii em ise c e  va fi insolita de situaţiile d e iu c ra ri 

: confirmate d e beneficiar, declaraţii d e conformitate pentru materialele puse in opera, agrem ente tehnice, etc.

: V aloarea estim ata fara TV A : 134453.78 RON
: C ondiţii con tra c t:: Achiziţia se  va incarca in SEAP in termen de maxim 2 z ile  (ora 16.00) d e ia publicare anunţ cu 
j denum irea: „ M odernizare Ambulatoriu d e Specialitate CF Buzău” in vederea întocmirii ofertei se  recomanda vizitarea } 
amplasamentului. Persoane de contact S e f Serviciul Tehnic Stng Sirghie Emil -  0753240135, respectiv pentru Secţia i 

\ Exterioara cu Paturi CF Buzău Ing. Usturoiu F lorin : 0766513358. Propunerea financiara va fi sub forma de valoare 
totala si finala, cu toate costurile induse. Toate docum entele doveditoare îndeplinirii contractului vor fi prezentate in 

i perioada de deliberare din SEAP, respectiv maxim 4 zile  de ta iniţierea achiziţiei in SEAP de către autoritatea ţ
\ contractanta. Propunerea tehnica ce  se  va ataşa Ia contract va respecta in totalitate caietul d e sarcini si va cuprinde in | 
\ detaliu toate operaţiile care se  vor executa în scopul realizării lucrărilor de modernizare, fisele tehnice (acolo unde este j 
; cazul, ex. tapet, covor pvc, e t c ). Pentru tampiaria PVC: agrem ent tehnic înso?it de avizul tehnic sau alt document care j 
\ atesta calitatea produsului pentru elem entele componente, Tampiaria PVC ofertată va avea marcaj d e conformitate 
\ CE. Documentele d e ia producatopacolo unde este cazul, vor fî traduse in limba romana de un traducător autorizat.
: Propunerea financiara va fi prezentata sub forma de deviz si va cuprinde toate elem entele d e cost conform listelor de j 
) canfitafi de lucrări (F3). La întocmirea propunerii financiare cantitafite solicitate si încadrările nu pot fi modificate, 
j înlocuite sau trecute cu valoare zero. O ferta se  va  întocmi ţinând cont de obligaţiile relevante din domeniul mediului, 
j social si ai relaţiilor de munca iar lucrările se  vor executa astfel încât sa nu fie  pertu rabata activitatea in cadrul 
î Ambulatoriului de Specialitate CF Buzău. Nu se  accepta oferte alternative.
| C ondiţii participare: Operatorul econom ic va  fi specializat in execuţia de lucrări similare iar in ultimii 5 ani sa fi 
; executat astfel de lucrări cu personal specializat si poate fi recomandat d e beneficiarii lucrărilor. Operatorul econom ic ; 
i: va executa lucrarea cu materiale de buna calitate, in conformitate cu toate cerinţele din caietul de sarcin i.

\ C riterii ad judecare: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT 

l Term en lim ita prim ire o ferte : 08.09.2017
i Inform ării suplim entare: Catetei de sarcini s e  gaseste pe site-u! spitalului la secţiunea Anunţuri > Achiziţii Publice si ş 
( se  poate solicita autoritarii contractante si prin email: sprtaIcfgi@yahoo.com  sau fax 0236411613. Oferta se  va posta pe 
\ catalogul electronic in SEAP in termen de 2  zile  de la publicarea anunţului.

I înapoi |

https://www.e-Hcitatie.ro:8881/CA/SpecialNotice/SpeciaINoticeView.aspx 06.09.2017
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SPITALUL GENERAL CF GALATI

Nr.. 72017

CAIET DE SARCINI

APROB
MANAGER,

1. DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: SPITALUL GENERAL CF GALAŢI

2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI: Lucrări de modernizare Ambulatoriului de Specialitate CF Buzău -  grupuri sanitare.

3. AMPLASAMENTUL LUCRĂRII: mun. Buzău, B-dul Republicii nr. 8-12, Ambulatoriu! de Specialitate CF Buzău, grupuri 
sanitare - parter, etaj 1, etaj 2.

4. LUCRĂRI PROPUSE:
desfacerea placajelor de faianţă;
tencuirea pereţilor în zonele unde s-au desfăcut placajele de faianţă; 
răzuirea şi gietuirea pereţilor şi tavanelor;
zugrăveli cu vopsea lavabilă antibacteriană (inclusiv amorsa) la pereţi şi tavane; 
montarea tâmplăriei PVC (uşi şi ferestre) conform tabloului de tâmplărie anexat;

- turnare şapa autoniveiantă;
montarea covorului PVC eterogen antiderapant şi antibacterian conform specificaţiilor tehnice anexate (inclusiv plinte, 
adeziv, cordon de sudură, profite de închidere etc.);
şapă autoniveiantă nu trebuie să depăşească umiditatea de 2% la momentul aplicării covorului PVC. Verificarea 
acestui parametru se va face cu un dispozitiv special care va fi pus la dispoziţie de executant în prezenţa 
reprezentantului autorităţii contractante;
îmbinarea între pardoseala din covor PVC şi tapetul PVC se va realiza cu un profil scafă cu închidere pe pereţi 
(aproximativ 10 cm );
culoarea covorului PVC şi a tapetului PVC va fi stabilită de beneficiar;.
montare tapet PVC omogen conform specificaţiilor tehnice anexate (inclusiv adeziv, profil© de închidere orizontale şi 
verticale, cordon de sudură, etc.). Tpetui se va monta la înălţimea de 2,00 m.

5. Lucrările ta instalaţiile sanitare, termice şi electrice se vor executa cu personalul propriu al spitalului.

6. Specificaţii tehnice covor P.V.C, eterogen, antibacterian, antiderapant -  clasa R 11
Covor P.V.C. eterogen pentru trafic intens /greu, conform cu clasificarea europeană EN 649: 2011, acest produs se 
încadrează în grupa T şi clasa de trafic intens 34 -  43, conform standardului european EN ISO 10874: 2012, cu 
următoarele proprietăţi, caracteristici:

Descriere:
grosime totală: min. 2 mm

- grosimea totală de uzură: min. 1 mm 
greutate maximă: 3400 gr./m2 
rezistenţa la abraziune grupa T (EN 660-2)
protecţie anti-alunecare cu granule de carbură de siliciu.

Performantă:
rezistenţa la alunecare: R11 (DIN 51130) 

flexibilitate < 20 mm (EN 435), test trecut 
' reacţie la fo c : clasa B fi -  S1(EN 13501-1:2007+ A 1 :2009) 

densitate la fum < 450 Dm
rezistenţă chimică şi Ia pete: - indice 0 (rezistenţă excelentă), BS EN ISO 26987:2012

- test trecut
- rezistenţă ia fungi şi bacterii: - < 0,1 % (nu s-a detectat)

- nu favorizează dezvoltarea
- test trecut

- pentru încăperi curate -  clasa A



7. Specificaţii tehnice -  tapet P.V.C. omogen.
Descriere:

tapet din P.V.C. omogen, antibacterian.
- tratament ia suprafaţa cu poliuretan (PU), antibacterian şi antifungic
- grosime totală: min. 1 mm (EN428)
- grosimea stratului de uzură: min. 1 mm (EN429) 

greutate: maxim 1600 gr/m2 (EN430)
Performantă:

flexibilitate < 20 mm (EN 435), test trecut
- reacţie la foc: clasa B fl -  S1 (EN13501-1 :2007 +A1 :2009) 

densitate la fum < 450 Dm
rezistenţă chimică şi la pete: - indice 0 (rezistenţă excelentă)

- test trecut
- rezistenţă la fungi şi bacterii: - < 0,1 % (nu s-a detectat)

pentru încăperi curate -  clasa A

8. Oferta tehnică şi financiară se va întocmi în conformitate cu lista de cantităţi de lucrări F3 anexată şi a 
specificaţiilor tehnice din cadrul caietul de sarcini.

9. Durata de execuţie a lucrărilor: 45 de zile calendaristice de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor.

10. Perioada de garanţie a lucrărilor: minim 36 luni

11. Plata se va face în termen de 30 de zile de Ia emiterea facturii şi a situaţiilor de lucrări confirmate de beneficiar.
Factura va fi însoţită de situaţiile de lucrări şi declaraţiile de conformitate pentru materialele puse în operă.

- nu favorizează dezvoltarea 
-test trecut

ÎNTOCMIT,
ŞEF SERVICIU TEHNIC,

Sing. Sîrghie lordache Emil



SPITALUL GENERAL OF GALAŢI 
Obiectivul: Lucrări de  m odernizare grupuri sanitare
Obiectul: Secţia  Exterioară  cu Paturi CF Buzău - Am bula toriu l de Specia lita te CF Buzău

Formular F3

LISTA CU CANTITĂŢILE DE LUCRĂRI 
DEVIZ OFERTĂ - ARHITECTURĂ

Nr.
crt. Capitolul de lucrări U.M. Cantitatea

Pre| unitar: a). 
Materiale b), 
Manoperă c). 
Utilaj d). 
Transport 
Total: 
a+b+c+d

Material 
(3x4 a)

Manoperă 
(3x 4 b)

Utilaj 
(3 x 4c)

Transport 
(3x4 d)

Total 
(3x4) sau 
(S+6+7+8)

0 1 2 3 4 6 6 7 8 9
Secţiunea tehnică Secţiunea financiară

1
R PC T 29A1 
D esfacerea p laca je lor 
din fa ian ţă  şi g resie

m p 316,2

z
R PC T 33 A1 - 
D em ontarea  uş ilo r şi 
fe res tre lo r din lemn

mp 70,38

3
R eparaţii de tencu ie li 
in terioare  de 2 cm  
g ros im e drişcu ite

m p 316,2

4
C K 11H1 - M ontare 
fe res tre  PVC cu geam  
te rm opan

mp 8,64

5

YC01 -P rocurare  
fe restre  PVC albe 5 
cam ere  cu geam  
term opan, inclusiv 
piasă de insecte şi g la f 
de a lum in iu

m p 8,64

6 CK14J1 - M ontare  uşi 
PVC m p 61,74

YC01 - P rocurare  uşi 
PVC m p 61,74

8
RPCJ13B1 - Reparaţii 
tencuie li in terioare  în 
ju ru l tocu rilo r

mi 249

9 RPCJ 36A 1 - G le t de 
ipsos la pereţi şi stâlpi mp 609

10 RPCJ 36 B1 - G le t de 
ipsos ia tavane mp 97,8

11
RPCR08A1 - Zugrăve li 
superioare  cu va r 
iavabil (asim ila t)

m p 371,40

12
YC01 - P rocurare  var 
Iavabil antibacterian 
inc lusiv am orsă

m p 371,40

13
C G  01 F1 -A s im ila t - 
Sapă auton ive lantă m p 97,8



Nr.
c rt Capitolul de lucrări U.M, Cantitatea

Preţ unitar: a). 
Materiale b). 
Manoperă c). 
Utilaj d). 
Transport 
Total: 
a+b+c+d

Material 
(3x4 a)

Manoperă 
(3x 4 b)

Utilaj 
(3 x 4c)

Transport 
(3x4 d)

Total 
(3x4) sau 
(S+6+7+8)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14

CG 03 B1
P ardose li din m ateria le  
p lastice cu covor din 
polic lorură  de vin ii 
(PVC) pe supo rt textil 
lip it cu p renadez în 
încăperi cu suprafe ţe  
peste 20 mp, cu 
pervaz din PVC.

mp 108

I

Procurare  covor PVC 
tra fic  in tens 
antiderapant, 
antibacte rian  (conform  
ca ie t de sarcin i, 
g ros im e 2 mm, 
eterogen , inclusiv 
accesorii m o n ta j: 
adeziv, cordon de 
sudură, profii scafă  
etc.)

m p 118,8

16

CN 17 B1
Tape te  pe bază de 
po lim eri ap lica te  pe 
pereţi g le tu iţi

mp 335,40

17

YC 01
Procurare  tape t PVC 
om ogen 1 m m  grosim e 
(conform  ca ie t de 
sarcin i, inc lusiv 
accesorii de m ontaj: 
am orsa, adeziv, profiie  
de înch ide re  pe 
orizon ta lă  şi ptr colţuri, 
cordon sudură etc.)

mp 352,17

18

TR B 05B15 
Transportu l 
m a te ria le lo r prin purtat 
d irect, m atw eria le  
com ode peste 25 Kg. 
D istanţa  50 m

tone 10.000

19

TR I 1AA01C1 
încărcarea
m ateria le lor, G rupa A  - 
gre le şi m ărunte , prin 
a runcare  ram pă sau 
teren auto. Categ. 1

tone 10.000

20

TR I 1AAA08B1 
D escărcarea 
m ateria le lor, grupa A  - 
gre le  şi m ărunte  prin 
a runcare  vagon - 
teren, Categ. 1

tone 10.000



Nr.
crt. Capitolul de lucrări U.M. Cantitatea

Preţ unitar: a). 
Materiale bţ. 
Manoperă c). 
Utilaj d). 
Transport 
Total: 
a+b+c+d

Material 
(3x4 a)

Manoperă 
(3x 4 b)

Utilaj 
(3 x 4c)

Transport 
(3x4 d)

Total 
(3x4) sau 
(S+6+7+8)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

21

T R A 0 1 A 1  .. 
T ransportu l ru tie r al 
păm ântu lu i sau 
m olozulu i cu 
autobasculanta , 
d istan ţa  = . .

tone 5.000

22

T R A 0 1 A ..  
T ranspo rtu l ru tie r ai 
m ate ria le lo r 
sem ifab rica te lo r cu 
au tobascu lan ta  pe 
d istan ţa  = . .

tone 5.000

Cheltuieli directe: M m U t T
A lte  cheltu ie li d irecte
CÄS
Şom aj
Sănătate
Asigurări boală
Alte cheltuieli conform prevederilor lega e,
TOTAL CHELTUIELI 
DIRECTE: Mo mo Uo to To
Cheltuieli indirecte- 
To x% Profit 
=(To+lo)x%

Io
Po

TOTAL GENERAL: Po

ÎNTOCMIT
ŞEF SERVICIU TE H N IC  
Sing. Emil S îrghie



Spitalul General CF Galaţi 
Ambulatoriul de Specialitate CF Buzău

TABLOU TÂMPLĂRIE PVC -  GRUPURI SANITARE 
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE CF BUZĂU

F1/12 buc. U1/42 buc.

NR. MARCĂ DIMENSIUNI GOL NR. BUCĂŢI SUPRAFAŢĂ 
/ BUC. ’

SUPRAFAŢA 
TOTAL'PARTER ETAJ 1 ETAJ 2

FERESTRE PVC EXTERIOARE ALBE CU 5 CAMER z
F1 1,20x0,60 4 4 4 0,72 8,64

USl PVC INTERIOARE CU 4 CAMERE
U1 0,70x2,00 14 14 14 1,40 58,80

B, SPECIFICAU! TEHNICE SI MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
- PROFilE PVC FERESTRE: minin 5 CAMERE
- PROFILE PVC USl: 4 CAMERE
- PANEL PVC ALB -  24 MM - USi
- CULOARE: ALBĂ
- GROSIME PROFIL TĂMPLĂRIE PVC: MINIM 70 MM
- GEAM TERMOPAN CLAR: LOW-E + FLOAT (4-16-4)
- FERONERIE: CONFORM AGREMENT TEHNIC
- PLASĂ ANTIINSECTE CU RAMĂ DIN ALUMINIU MOBILĂ
- MODUL DE ÎNCHIDERE -  DESCHIDERE: CONFORM TABLOU TÂMPLĂRiE PVC
- GLAF EXTERIOR: DIN TABLĂ DE ALUMINIU DE GROSIME MIN, 2 MM, VOPSITĂ ÎN CÂMP 

ELECTROSTATIC, CULOARE ALBĂ.
- SISTEMUL DE ARMARE: PROFILE PVC ARMATE CU PROFILE DIN OTEL GALVANIZAT, GROSIMEA 

PROFILELOR DE RIGIDIZARE VOR FI ÎN CONCORDANŢĂ CU DIMENSIUNLE TÂMPLĂRIE) PVC.
- COEFICIENTUL DE TRANSFER TERMIC PENTRU OROFILELE PVC: MAX 1,3 W/MPK
- PROFILELE PVC SĂ FACĂ PARTE DIN CLASA „A" /  „B”, CONFORM EN 12608 

NOTĂ:
TÂMPLĂRIA SE VA COMANDA NUMAI DUPĂ RELEVAREA GOLURILOR REZULTATE.
GLAFURILE DE ALUMINIU SE VOR COMANDA DUPĂ MONTAREA TÂMPLĂRIE! PVC.
DESCHIDEREA UŞILOR SE VA STABILI ÎMPREUNĂ CU BENEFICIARUL LA FIECARE GRUP SANITAR ÎN PARTE.

ÎNTOCMIT,
ŞEF SERVICIU TEHNIC 

Sing. Sîrghte lordache Emil



CONTRACT EXECBŢIE OB EBCRĂRf 

NR.___________________

Preambul

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, s-a incheiat prezentul contract, intre:

SPITALUL GENERAL CF GALATI, cu sediul în Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr. 5-7, tel/fax 
0236/411613, cod fiscal 3127328 şi cont trezorerie R083TREZ30620F330800XXXX deschis la 
Trezoreria Municipiului Galaţi, reprezentat legal prin Ec. Carmen Adriana Şerbăneseu - Manager si 
Ec Chinta Emilia - Director Financiar-Contabil in calitate de achizitor, pe de o parte 

si

judeţul
cu sediul în 

.......... , cod ..
Str.

tel/fax
nr...

nr.

reprezentată legal prin .........................
in calitate de executant, pe de alta parte.

, bl..... ........ ap.
., .având C.U.I. nr. 
cont trezorerie nr. 

ocapand funcţia de

2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract -  reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale;
b. achizitor st executant - părţile contractate^ asa; cum sunt acestea numite in prezentul 
contracţ
ii. preţul contractului - preţul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului 
pentru îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin 
contract;
d amplasamentul lucrării - locul unde executantul executa lucrarea;
e. forţa majora - un eveniment mai presus decontrolulpartilor, care nu se datoreaza greşelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face 
imposibila executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu 
este considerat forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din partí.
f. zi - zi calendaristica;
g. an -  365 zile.

3. Interpretare

3.1 In prezentul contract, cuexceptia unei prevedericontrare cuviiitele la forma singular vor 
include forma de plural si vice versa> acolo unde acest lucru este permis de context
3.2 Termenul "zrsau "zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit



4. Obiectul principal ai contractului
4.1 - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze:
Lucradle de modernizare - Ambulatoriul de Specialitate CF Buzău, in conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul contract
4.2 - Achizitorul se obliga sa piateasca executantului preţul total m sumă d e ----- -----— ......... lei
fara TVA, pentru execuţia si finalizarea de:
4.3 - Documentele contractului sunt {cel puţin)
-Caietul de sarcini
-Propunerea financiara
-Propunerea tehnica
-Graficul de îndeplinire a contractului
-Angajamentul ferm (daca este cazul) de susţinere din partea unui tert

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plabbil executantului de catre achizitor,
conform graficului de plaţi, este d e ........ ............ .......lei, la care se adauga TV A .....................iei.

6. Durata contractului
6.1 -  Durata de execuţie şi predare a prezentului contract este la data de ..........................

7. Executarea contractului
7.1 -  Executarea contractului începe dupa emiterea ordinului de începerea lucrărilor.

8. Obligaţiile principale ale executantului
8.1 - (1 ) Executantul are obligaţia de a executa si finaliza lucrările precum si de a remedia viciile 
ascunse, cu atenba si promtitudinea cuvenita, in concordanta cu obligaţiile asumate prin 
contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevăzute de prezentul contract.
(2 ) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de munca, 
materialele, instalabile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie 
definitive, cerute de si pentru contract, in măsură in care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract
8.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, 
spre aprobare, graficul de plaţi necesar execuţiei lucrărilor, in ordinea tehnologica de execuţie. 
8.3. - (1 ) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe sanber precum si pentru procedeele de execuţie utilizate; eu 
respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in construcţii. (2 ) Un 
exemplar din documentaba predata, de catre achizitor, executantului va fi bnut de acesta în 
vederea consultării de catre -Inspecţia de Stat în Construcbî, Lucrări Publice, Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea 
acestora.
(3 ) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost 
întocmite de el. Daca, totuşi, contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente sa fie 
proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
(4 ) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, ia termenele precizate in 
anexele contractului, caietele de măsurători (atasamentele) si, dupa caz, in situabile convenite, 
desenele, calculele, verificările calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa 
le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
8.4 - (1 ) Executantul are obligaba de a respecta si executa dispozibile achizitorului in orice 
problema, menbonata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul 
considera ca dispozibile achizitorului sunt nejusbficate sau inoportune, acesta are dreptul de a 
ridica obiecbi, in scris, fara ca obiecbile respecbve sa il absolve de obligaba de a executa 
dispozibile primite, cu excepba cazului in care acestea contravin prevederilor legale.



8.5 * {1 } Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor fata de reperele date de 
achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si 
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2 ) în cazul in care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare in poziţia, cotele, 
dimensiunile sau aliniamentul oricărei parti a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica 
eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei in care eroarea respectiva este 
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant Pentru verificarea trasării de 
catre proiectant, executantul are obligaţia de a proteja si păstră cu grija toate reperele, bornele 
sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
8.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, 
de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara şantierului si 
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, 
rezultate din poluare,zgomot saualtifaclorigenerati de metodelesale delucra.
8.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea in buna stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor si instalaţiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de 
începere alucrariipana la data semnării procesului verbal de receptie a lucrării.
8.8 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, 
in măsură permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau in mod 
abuziv, executantul vâ despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor, acţiunilor in 
justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care 
responsabilitatea revine executantului.
8.10 - (1 ) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

- de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

- de a aduna si îndepărtă de pe şantier dărâmăturile, molozul sau luerarile provizorii de 
orice fel, care numai sunt necesare.
(2 ) Executantul are dreptul de a retine pe şantier, pana la sfârşitul perioadei de garanţie, numai 
acele materiale, eclnpamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care M sunt necesare in scopul 
îndeplinirii obligaţiilor sale in perioada de garanţie.
8.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, iv ite  într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării si, dupa împlinirea acestui 
termen, pe toata durata de existenta a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare 
a nerespectarii proiectelor si detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
8.12 -  Executantul se obliga de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror de daime-interese, 
costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, cu excepţia situaţiei in care o astfel de incaîcare rezulta 
din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de catre achizitor.

9. Obligaţiile achizitorului
9.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile si avizele 
necesare execuţiei lucrărilor.
9.2 ■- Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie 
necesara pentru execuţia lucrărilor contractate, fara plata, la termenele stabilite prin graficul de 
execuţie a lucrării.
9.3 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte 
informaţii furnizate executantului precum si pentru dispoziţiile si livrările sale.

10.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuşeşte sa-si Îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din preţul 
contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 10% din preţul
contractului,
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către executant, da dreptul 
achizitorului de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.



10.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisa 
adresata executantului fara nici o compensaţie, daca acesta din urma da faliment, cu condiţia ca 
aceasta renunţare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
executant In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract executata până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

11. ~ Garanţia tehnica este distincta de garanţia de buna execuţie a contractului

12. începerea si execuţia lucrărilor
12.1 - Executantul are obligaţia de a începe lucrările in timpul cel mai scurt posti# de Ia 
primirea ordinului de incepere a lucrărilor sens din partea achizitorului.
12.2 - (1 ) Lucrările trebuie sa se deruleze fara a perturba activitatea din Ambulatoriul de 
Specialitate CF Galaţi, conform graficului general de execuţie si sa fie terminate Ia data stabilita. 
Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se considera date contractuale.
(2 ) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de 

execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologica de execuţie, in cazul in care, dupa opinia 
achizitorului, pe parcurs, desfasurarea lucrărilor nu concorda cu graficul general de execuţie a 
lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea 
terminării lucrărilor la data prevăzută în contract.
Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract
(3 ) In cazul in care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau daca nu 
îsi îndeplineşte îndatoririle prevăzute Ia 12.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit sa-i fixeze 
executantului un termen pana Ia care activitatea sa intre în normal si sa ÎI avertizeze ca, în cazul 
neconformarii, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
12.3 - (1 ) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea execuţiei lucrărilor si de a 
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract
(2 ) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de 
munca, unde se desfasoara activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, 
inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
12.4 - (1 ) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevăzută in documentaţia de execuţie; 
verificările si testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum si condiţiile de trecere a 
recepţiei provizorii si a recepţiei finale (calitative] sunt descrise in anexa/anexele la contract
12.5 - (1 } Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fara aprobarea 
achizitorului.
(2 ) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispoziţia 
achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul
[3 ) In cazul in care se constata ca lucrările sunt de calitate corespunzătoare si au fost executate 
conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi 
suportate de catre achizitor, iar în caz contrar, de catre executant

13. Finalizarea lucrărilor
13.1 - Ansamblul lucrărilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat intr-un 
termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se 
calcuîeaza de la data începerii lucrărilor.
13.2 - (1 ) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, in scris, achizitorului ca 
sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2 ) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate si a constatărilor efectuate pe teren, 
achizitorul va aprecia daca sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie, in 
cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, 
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. După constatarea remedierii tuturor



lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de 
recepţie.
13.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie si cu reglementările in vigoare, in 
funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
13.4 - Recepţia se poate face si pentru parti ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic si 
functionaL

14. Perioada de garanţie acordata lucrărilor
14.1 - Perioada de garanţie este de ......... .......... .........de luni începând cu data semnării
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
14.2 - (1 ) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, in urma dispoziţiei date de achizitor, 
de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie si remediere a viciilor, contracţiilor si 
altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2 ) Executantul are obligaţia de a executa toate activitatile prevăzute Ia a lin .(l), pe cheltuiala 
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita:

-utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau

- unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a 
lucrărilor; sau

- neglijentei sau neindeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 
implicite care ii revin in baza contractului.

15. Modalitati de plata
15.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant in termenul convenit de la 
emiterea facturii de către acesta. Plăţile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor 
legale.
15.2 - Daca achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci dreptul executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de diminua 
ritmul execuţiei si de a beneficia de reactualizarea suinei de plata la nivelul corespunzător zilei 
de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul isi onorează restanta, executantul va relua executarea 
lucrărilor in cel mai scurt timp posibil.
15.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicita, numai contra 
unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevăzută de lege.
15.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea si acceptarea situaţiei de plata 
definitive de către achizitor, Împreuna cu declaraţiile de conformitate, agremente tehnice,etc. 
pentru produsele puse in opera. Daca verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în 
special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fî 
plătită imediat
15.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pana când procesul-verbal de recepţie finala nu va 
fi semnat de comisia de recepţie, care confirma ca lucrările au fost executate conform 
contractului. Recepţia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, după expirarea 
perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, 
nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finala.

16. Amendamente
16.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe 
care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului.

Executantul are obligaţia: de a: notifica prompt achizitorului despre toate erorile; omisiunile, 
viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata 
îndeplinirii contractului.



17. Cesiunea
17.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin 
contract

18. Forţa majora
18.1 - Forţa majora este constatata de o autoritate competenta.
18.2 - Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
18.3 - Îndeplinirea 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.
18.4 - Partea contractanta 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,
18.5 - Daca forţa majora actioneaza sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 30 de 
zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

19. Soluţionarea litigiilor
19.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură 
cu îndeplinirea contractului.
19.2 - Daca achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta 
contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti 
competente.

20. Comunicări
20.1 - Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris, comunicările intre parti se pot face prin , poştă, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării in scris a primirii comunicării.

Prezentul contract a fost încheiat si semnat de parti in doua exemplare, cate unul pentru 
fiecare parte.

Achizitor, Contractant,

SPITAL GENERAL CF GALAŢI S X ..— ..  ....... .

MANAGER, ADMINISTRATOR
Ec. Carmen Adriana Şerbănescu

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Chirita Emilia

CONSILIER JURIDIC,
Teodor Ghinis

VIZA C.F.P.
Mitrea Rozica


