SC ROOF SYSTEM SOLUTION SRL

Directia Generala de Asistenta Sociala
si IPratectia Copilului Teleorman

CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA DE
„LUCRARI DE REPARARE §1 DE INTREJINERE „
COD CVP 45261900- 3
Nr. 61 din 14 Octombriie 2019
In temeiul Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice, actualizata, publicata in M.O.
nr. 390 din 23 mai 2016 si H.G. nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractu ui de achizitie publica/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice publicata in M.O. nr. 423 din 6 iunie
2016 s-a incheiat prezentul contract de achizitie publica de lucrari.
1. Partile contractante:
1.1. Directia Generala de Asistenta Sociala §i Protectia Copilului Teleorman,
cu sediul in mun. Alexandria, str. Dunarii nr.7, jud.Teleorman, cod fiscal 17094026, cont
Trezoreria Alexandria R047TREZ24A680600200200X, tel. 0247316611, fax.0247406060,
reprezentata prin Director General - dl. PUTINEANU MARIUS MUGUREL, in calitate
de achizitor §i
1.2. S.C. ROOF SYSTEM SOLUTION S.R.L. , cu sediul in com. Poroschia, str.
Principals , nr. 980, jud. Teleorman , CUI R033389657 , Certificat inmatriculare
J34/298/2014 , Cont IBAN R056TREZ6065069XXX007701, reprezentata legal prin
administrator - dl. MICU FLORENTIN CATALIN , in calitate de executant , pe de alta
parte.
2. Definite si Interpretare
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretali astfel:
- achizijie sau achizitie publica - achizitia de lucrari, de produse sau de servicii prin
intermediul unui contract de achizitie publica de catie una ori mai multe autoritati
contractante de la operatori economici desemnati de catre acestea, indiferent daca
lucrarile, produsele sau serviciile sunt destinate ori nu realizarii unui interes public;
- cerinte de etichetare - cerinjele care trebuie sa fie indeplinite de lucrari, produse,
servicii, procese sau proceduri pentru a obtine o anumita sticheta;
- contract de achizitie publica - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ, Tncheiat ?n sen's Tntre unui sau mai multi operatori economici §i una ori mai
multe autoritati contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse
sau prestarea de servicii;
- contract de achizitie publica de lucrari - contractul de aciizitie publica care are ca obiect;
fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat §i executa de lucrari in legatura cu una
dintre activitatile prevazute in anexa nr. 1; fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat §i
executia unei constructii; fie realizarea, prin orice mijloace, a unei construe^ care
corespunde cerintelor stabilite de autoritatea contractanta care exercita o influenta
determinants asupra tipului sau proiectarii c o n s tru c t;
- contract de achizitie publica de produse - contractul de achizitie publica care are ca
obiect achizitia de produse prin cumparare, inclusiv cu plata Tn rate, Tnchiriere, leasing cu
sau fara optiune de cumparare ori prin orice alte modalitiiti contractuale in temeiul carora
autoritatea contractanta beneficiaza de aceste produse, indiferent daca dobande§te sau
nu proprietatea asupra acestora; contractul de achizitie publica de produse poate include,
cu titlu accesoriu, lucrari ori operatiuni de amplasare §i de instalare;
- contract de achizitie publica de servicii - contractul de achizitie publica care are ca obiect
prestarea de servicii, altele decat cele care fac obiectul unui contract de achizitie publica
de lucrari;
- orice operator economic care este parte la un contract de achizitie publica;
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- CPV - nomenclatorul de referinta Tn domeniul schizipor publice, adoptat prin
Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European §i al Consiliului din 5
noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV);
- eticheta - orice document, certificat sau atestare care confirma ca lucrari, produse,
servicii, procese sau proceduri Tndeplinesc anumite cerinte;
- furnizor - entitatea care pune la dispozi|ia unui contractant produse, inclusiv servicii de
instalare sau amplasare a acestora, daca este cazul, ori care presteaza servicii catre
acesta, care nu are calitatea de subcontractant;
- furnizor de servicii de achizitie - o persoana de drept public sau de drept privat care
ofera pe piata activity de achizitie auxiliare;
- document al achizitiei - anuntul de participare, documen atia de atribuire, precum §i orice
document suplimentar emis de autoritatea contractanta sau la care aceasta face trimitere
pentru a descrie ori stabili elemente ale achizitiei sau ale procedurii de atribuire;
- documentatia de atribuire - documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile,
regulile §i alte informatii necesare pentru a asigura opesratorilor economici o informare
complete, corecta §i explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul
contractului §i modul de desfa§urare a procedurii de atribiire, inclusiv specificatiile tehnice
ori documentul descriptiv, condole contractual propuse, formatele de prezentare a
documentelor de catre candidati/ofertanti, informape privind obligatiile generate
aplicabile;
- licitatie electronica - procesul repetitiv desfa§urat prin mijloace electronice dupa o
evaluare initiate completa a ofertelor, Tn cadrul caruia ofertantii au posibilitatea de a
reduce preturile prezentate §i/sau de a Tmbunatati alte valori ate unor elemente ate ofertei,
care permite clasificarea ofertelor prin metode automate de evaluare;
- lot - fiecare parte din obiectul contractului de achizitie publica, obiect care este divizat
pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuate rezultate astfel meat sa
corespunda mai bine nevoilor autoritejii contractante, precum §i c a p a city Tntreprinderilor
mici §i mijlocii, sau pe baze calitative, Tn conformitate cu diferitele meserii §i specialized
implicate, pentru a adapta continutul contractelor individuate mai Tndeaproape la
sectoarele specializate ate IMM-urilor sau Tn conformitate cu diferitele faze ulterioare ale
proiectului;
- ofertant - orice operator economic care a depus o ofeita Tn cadrul unei proceduri de
atribuire;
- oferta - actul juridic prin care operatorul economic T§i manifesta vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic Tntr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea
financiara, propunerea tehnica, precum §i alte documente stabilite prin documentatia de
atribuire;
- operator economic - orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat,
sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera Tn mod licit pe piata executarea de
lucrari §i/sau a unei constructs furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv
orice asociere temporara formata Tntre doua ori mai multe dintre aceste entitati;
- specifica{ii tehnice - cerinte, prescript, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui
produs, serviciu sau lucrare sa fie descris, Tn mod obiectiv, Tntr-o maniera
corespunzatoare Tndeplinirii necesitatii autoritatii contractanle;
- subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
publica §i care execute §i/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ate lucrarilor sau ate
constructiei ori Tndeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie
publica, raspunzand Tn fata contractantului de organizareci §i derularea tuturor etapelor
necesare Tn acest scop;
- zile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor Tn care se prevede expres ca sunt zile
lucratoare.
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- Termenele prevazute in cuprinsul prezentei legi se calculeaza conform urmatoarelor
reguli:
a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act
sau actiune, data la care se produce respectivul eveninent, act ori acjiune nu se ia in
considerare;
b) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozipor lit. a) §i d), termenul exprimat in zile
Tncepe sa curga la Tnceputul primei ore a primei zile a termenului §i se Tncheie la expirarea
ultimei ore a ultimei zile a termenului;
c) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozipor lit. a) §i d), termenul exprimat in luni
sau ani Tncepe sa curga la Tnceputul primei ore a primei zile a termenului §i se Tncheie la
expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare
zilei Tn care a Tnceput sa curga termenul; daca, Tn cazil termenului exprimat Tn luni sau
ani, Tn luna Tn care se Tncheie termenul nu exista o zi corespunzatoare zilei Tn care a
Tnceput sa curga termenul, termenul se Tncheie la expiraiea ultimei ore a ultimei zile a lunii
respective;
d) daca ultima zi a unui termen exprimat Tn zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare
legala, duminica sau sambata, termenul se Tncheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei
zile lucratoare;
e) la calculul unui termen exprimat Tn zile lucratoare se aplica Tn mod corespunzator
dispozipe lit. a), b) §i d), cu deosebirea ca zilele nelucretoare din cadrul termenului nu se
iau Tn considerare.
3.0biectul contractuiui
Executantul se obliga sa presteze/ execute :
- lucrari de reparafii generale §i de renovare la doua acoperi§uri ale cladirilor Centrului de
Tngrijire §i Asistenfa Olteni;
- Tnlocuirea tamplariei §i §arpantelor deteriorate de la cele doua acoperi§uri;
- Tnlocuirea Tnvelitorilor deteriorate de la cele doua aco3eri§uri cu tabla amprentata de
tip figla Lindab .
Lucrarile vor fi executate la doua acoperi§uri ale cladirilor Centrului de Tngrijire §i
Asistenfa Olteni , situat Tn com. Olteni, jud. Teleorman, conform cerintelor stabilite de
catre beneficiar si conform ofertei / devizelor executantului, care constituie anexe la
prezentul contract.
4. Prejul contractuiui
4.1. Pretul total convenit pentru indeplinirea contractuiui, platibil prestatorului de catre
achizitor, este de 83915 lei fara TVA .
5. Durata contractuiui
5.1 Termenul de executie al lucrarilor este de 60 de zile , de la data emiterii ordinului de
Tncepere a executarii lucrarilor de catre achizitor.
5.2 Prezentul contract Tnceteaza sa produca efecte la data expirarii perioadei de garantie
acordate de catre Executant.
5.3 Executarea contractuiui incepe de la data transmiterii ordinului de incepere a
executarii lucrarilor de catre Achizitor si primirea acestuia de catre Executant.
6. Documentele contractuiui
6.1 Documentele contractuiui sunt:
- Aurorizap de funcpnare a S.C. ROOF SYSTEM SOL JTION S.R.L. ;
- Oferta S.C. ROOF SYSTEM SOLUTION S.R.L ;
- Garantia de buna executie a contractuiui.
7.0bligafiile executantului
7.1 Executantul se obliga sa presteze/ execute :
- lucrari de repara^ii generale §i de renovare la doua acoperi§uri ale cladirilor Centrului de
Tngrijire §i Asistenfa Olteni;
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- Tnlocuirea tamplariei §i §arpantelor deteriorate de la cele doua acoperi§uri ;
- Tnlocuirea Tnvelitorilor deteriorate de la cele doua acoperi§uri cu tabla amprentata de
tip Jigla Lindab .
Lucrarile vor fi executate la doua acoperi§uri ale dadirilor Centrului de Tngrijire §i
Asistenta Olteni , situat Tn com. Olteni, jud. Teleorman conform cerintelor stabilite de
catre beneficiar si conform ofertei / devizelor executantului, la standardele §i/sau
performantele in vigoare, Tn termenul prevazut la art. 5.1.
7.2 Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile;de a asigura forta de
munca,materialele,instalatiile,echipamentele si toate celelalte obiecte,fie de natura
provizorie.fie definitive,cerute de si prin contract;
7.3 Executantul se obliga sa respecte reglementarile referitoare la conditiile de munca §i
protecfia muncii §i dupa caz, standardele international agreate cu privire la forta de
munca.
7.4 Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice
problema.mentionata sau nu in contract referitor la lucrari. In cazul in care executantul
considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,acesta are dreptul
de a ridica obiectii ,in scris,fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de
executa dispozitiile primite.cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor
legale;
7.5 (1) Personalul executantului va avea calificarea,competenta si experienta
corespunzatoare pentru domeniile respective de activitate;
(2)
Executantul va lua toate masurile necesare ca personalul propriu sa nu circule in
alte zone decat cele afectate de lucrari
7.6. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor acunse, executantul are
obligatia,in masura permisa de respectarea prevederilor contractului , de a nu stanjeni
inutil sau in mod abuziv :
a) confortul riveranilor.sau
b) caile de acces ,prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private
care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
7.7 Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligata :
a) de a evita.pe cat posibil .acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echicamente ,instalatii, surplus de
materiale;
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile , molozul sau lucrarile
provizorii de orice fel,care nu mai sunt necesare;
7.8 (1) Executantul are obligatia de a remedia in termen de 5 zile lucratoare, pe propria
cheltuiala, orice deficiente de executie aparute din vina sa ;
(2) In cazul in care executantul refuza remedierea de :icientelor constatate, achizitorul
are dreptul de a utiliza garantia de buna executie a contractului in vederea remedierii
acestora;
7.9 Executantul rapunde, potrivit obligatiilor ce ii revin, pentru viciile ascunse ale lucrarilor
ivite intr un interval de 1 an de la receptia lucrarilor;
7.10 La sfarsitul executiei lucrarilor se vor prezenta achizitorului:
(a) Factura fiscala;
(b) Situatia de lucrari;
(c) Procesul verbal de receptie;
(d) Documentele de calitate ,conformitate si garantie pentru materialele folosite.
8.0bliga|iile achizitorului
8.1 Achizitorul se obliga sa recepfioneze lucrarile conform prevederilor prezentului
contract;
8.2 Achizitorul se obliga sa plateasca prejul catre prestator Tn termen de 30 zile de la
emiterea facturii de catre acesta.
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9.Sanc$iuni pentru nemdeplinirea culpabila a obi iga|iilor
9.1 In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reu§e§te sa-§i Tndeplineasca
obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prejul lucrarilor
neexecutate, o penalitate de 0.02% pentru fiecare zi dei Tntarziere, pana la Tndeplinirea
efectiva a o b lig a to r.
9.2 In cazul in care achizitorul nu T§i onoreaza obligatiile de plata Tn termen de 30 de zile
de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia Ti revine obligatia de a plati, o
penalitate de 0.02% pentru fiecare zi de Tntarziere , pana la Indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
9.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti,
ramasa neremediata In termen de 5 zile de la data notificarii scrise, da dreptul p a rt lezate
de a considera contractul de drept reziliat, fara Tntamere §i fara interventia vreunei
instante §i de a pretinde plata de daune-interese.
10.Receptie, verificari si garantfa acordata lucra rii.
10.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de exeoutare pe toata durata lucrarilor,
pentru a stabili conformitatea;
10.2 Operatiunile receptiei implica constatarea eventualelor deficiente;
10.3 Executantul are obligatia de a remedia deficientelo semnalate, In termen de 5 zile
lucratoare de la data luarii la cuno§tinta, fara a percepe alte costuri suplimentare;
10.4. (1)La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorul
ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de
receptie;
(2)
Receptia lucrarilor se va face In maxim 5 zile de la data la care executantul a
notificat achizitorului terminarea lucrarilor;
(3)
Achizitorul Tsi rezerva dreptul de a refuza receptia lucrarilor in cazul in care se
constata ca sunt lipsuri sau deficiente, imputabile executantului. Acestea vor fi
consemnate Tntr-un proces-verbal, stabilindu-se si lermenele pentru remediere si
finalizare;
(4)Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie;
10.5 Comisia de receptie are obligatia de a constata sladiul Tndeplinirii contractului prin
corelarea^ prevederilor acestuia cu documentatia de oxecutie si cu reglementarile Tn
vigoare. In functie de constatarile facute, achizitorul sre dreptul de a aproba sau de
arespinge receptia.
10.6. Executantul are obligatia de a garanta ca produsele/ materialele folosite pentru
executarea lucrarii, sunt noi, nefolosite, §i Tncorporeaza toate Tmbunatatirile recente Tn
proiectare §i structura materialelor.
10.7. Perioada de garantie acordata lucrarii, de catre executant este minim 5 ani §i
decurge de la data realizarii recepjiei;
10.8. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantul, Tn scris,cu privire la orice
plangere sau reclamatie ce apare Tn conformitate cu aoeasta garantie.
10.9. La primirea unei astfel de notificari furnizorul are obligatia de a remedia
defectiunea Tn maxim 5 zile lucratoare de la transmiterea notificarii, fara costuri
suplimentare pentru achizitor. Garantia acordata lucrarii prin contract se va prelungi cu
zilele necesare reparation
H.Ajustarea prefului contractului
11.1 Prejul contractului este ferm §i nu se ajusteaza.
12.Amendamente
12.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. numai Tn cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut
fi prevazute la data incheierii contractului.
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12.2 Partile contractante au dreptul, pe durata Tndepliniri contractului, de a conveni, prin
act aditional, adaptarea acelor clauze afectate de modificari ale legii.
13.Cesiunea
13.1. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate
prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
13.2. Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau
orice alte obligatii asumate prin contract.
14.lncetarea contractului
14.1. Prezentul contract Tnceteaza de plin drept, fara punere Tn Tntarziere, fara a mai fi
necesara interventia unui instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- Prestatorul nu isi executa una dintre obligatiile pravazute la art. 7 — Obligatiile
prestatorului din prezentul contract;
- Achizitorul nu isi executa una dintre obligatiile pravazute la art. 8 - Obligatiile
achizitorului din prezentul contract;.
14.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevedrilor prezentului contract o va
notifica celeilalte parti, cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si
produca efectele.
14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.
15.Forta majora
15.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
15.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasts actioneaza.
16.Solutionarea litigiilor
16.1. Achizitorul si prestatorul 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.
16.2. Daca, dupa 5 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze, de catre instanfele judecatore§ti competente
corespunzatoare sediului achizitorului.
17. Garantia de buna execute a contractului
17.1. Executantul se obliga sa constituie garantia de buna execute a contractului, Tn
cuantum de 5% din pretul contractului fara TVA, in valoare de 4195 lei. Garantia de buna
executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o
societate bancara sau de o societate de asigurari,care devine anexa la contract.
17.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asup a garantiei de buna executie, Tn
limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu T§i Tndeplirie§te, nu T§i executa, executa cu
Tntarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia
de a notifica acest lucru executorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost
respectate.
18.Limba care guverneaza contractul
18.1 Limba care guverneaza contractul este limba roms.na.
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19.Comunicari
19.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare ia irdeplinirea prezentului contract,
trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in nomentul transmiterii cat si in
momentul primirii.
19.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.
20.Legea aplicabila contractului
20.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au rnjeles sa Tncheie azi ..///....Octombrie 2019, la sediul Achizitorului,
prezentul contract Tn doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
Directia Generala de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului Teleorman
Director General

Director General Adj.
Conu Alin

Executant,
SC ROOF SYSTEM SOLUTION SRL
Administrator

c

Vizat Juridic
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