Proiect: Centrul de educație incluzivă
Finanţator: SC EXPRESS CREDIT AMANET SRL
Beneficiar: Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE EXECUȚIE LUCRĂRI
- IZOLAȚIE ȘI RENOVARE FAȚADĂ CENTRUL DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ -

CUPRINS:

I. Fişa de date a achiziţiei
II. Specificaţii tehnice
III. Formular de ofertă tehnică şi financiară
IV. Model contract de execuție lucrări

I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

Achizitor: Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi
Adresa: Str. Aleea Ion Simionescu, Nr. 6, PT 15 Dacia, Cod 707027
Tel.: 0232 219 986
Fax: 0232 219 986
Cod unic de înregistrare: 9943180
Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut
Procedura se finalizează prin: contract de execuție lucrări
Obiectul contractului: Achiziţia de servicii de execuție lucrări pentru finalizarea amenjării Centrului de
Educație Incluzivă pentru 120 de copii aflaţi în dificultate, situat în strada Aleea I. Simionescu nr.6, Bl. I5, PT
15 Dacia, conform proiectului arhitectural atașat.
Sursa de finanţare: SC Expres Credit Amanet SRL
Modalităţi de plată: Plata se va face în lei, în contul bancar al Furnizorului sau în numerar.
Durata de execuţie: 30 zile lucrătoare
Data limită de depunere a ofertelor: 15.09.2015, ora 17.00.
Data limită de solicitare a clarificărilor: 11.09.2015
Data limită de transmitere a clarificărilor: 14.09.2015
Modul de prezentare şi depunere a ofertei: Executorul are obligaţia de a transimite oferta financiară și
tehnică în conformitate cu specificaţiile tehnice solicitate. De asemenea, propunerea trebuie să fie semnată,
să conţină ştampila instituţiei şi să cuprindă preţul unitar al contractului, în lei. Ofertele vor fi transmise prin
fax la numărul de telefon 0232 219 986, prin email la adresa office@scoalamobila.ro sau vor fi depuse la
sediul Asociaţiei Salvaţi Copiii Iaşi, din Str. Aleea Ion Simionescu, Nr. 6, PT 15 Dacia.
Tipul de contract: impus de Achizitor, inclus în documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie.

II. SPECIFICAŢII TEHNICE

Izolație și renovare fațadă Centrul de Educație Inlcuzivă

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Proiectul are ca obiectiv general finalizarea amenjării Centrului de Educație Incluzivă pentru 120 de
copii aflaţi în dificultate.

În mod specific, amenajarea va consta în următoarele componente:
1. Montare termosistem polistiren expandat exterior - 115 mp;
2. Aplicare tencuială decorativă fațadă – 115 mp;
3. Montare glafuri la ferestre – 15 ml;
4. Montare placaj ceramic la fațadă, scări și rampă – 37 mp
5. Realizare rampă și scări de acces: turnare beton - 10 mc și montare balustradă - 23 ml;
6. Montare sistem pluvial – 29 ml jgheab și 16 ml burlane;
7. Montare rigole - 3 bucăți;

În cadrul contractului se va solicită Executorului să asigure:
-

echipamentele și utilajele necesare pentru realizarea lucrării

-

condiţiile de securitate a muncii pentru muncitorii care vor realiza lucrările ce fac obiectul acestui
contract

-

garanție pentru lucrarea realizată.

Formular de ofertă tehnică şi financiară
1. Ofertă tehnică
Specificaţii tehnice

Da / Nu

1

Montare termosistem polistiren expandat exterior - 115 mp;

2

Aplicare tencuială decorativă fațadă – 115 mp;

3

Montare glafuri la ferestre – 15 ml;

4

Montare placaj ceramic la fațadă, scări și rampă - 37 mp

5

Realizare rampă și scări de acces: turnare beton - 10 mc și montare balustradă
- 23 ml;

6

Montare sistem pluvial – 29 ml jgheab și 16 ml burlane;

7

Montare rigole - 3 bucăți;

8

Garanție lucrare

II. Ofertă financiară:

Preţul (lei): .....................................
Data:

Semnătură:

Contract de execuţie lucrări
Nr................ din ..............

Părţile:

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, cu sediul în strada Aleea I. Simionescu nr.6, Bl. I5, PT 15, Iaşi, telefon: 0232 219
986, fax: 0232 219 986, CIF 9943180; Cont BRD-GSG, RO84BRDE240SV25262902400, deschis la BRD AGENŢIA
A. PANU IAŞI, reprezentată prin Preşedinte Ioana Atasiei, în calitate de Achizitor, pe de o parte
şi
.............................

cu sediul în ............................., CIF .........................,

F......................, telefon

........................,cont bancar............... , reprezentată prin ...................., în calitate de Executor, pe de altă
parte.

Articolul 1- Obiectul şi durata contractului
-

1.1. Obiectul acestui contract îl constituie efectuarea de către Executor, a lucrărilor de renovare a
spaţiului din cadrul Asociația Salvați Copiii Iași, din strada Aleea I. Simionescu nr.6, Bl. I5, PT 15, după
cum urmează:
-

Montare termosistem [sistem complet] din polistiren expandat de exterior - 115 mp;

-

Aplicare tencuială decorativă fațadă – 115 mp;

-

Montare glafuri pvc la ferestre – 15 ml;

-

Montare placaj ceramic la fațadă, scări și rampă - 37 mp

-

Realizare rampă și scări de acces: turnare beton - 10 mc și montare balustradă - 23 ml;

-

Montare sistem pluvial – 29 ml jgheab și 16 ml burlane;

-

Montare rigole - 3 bucăți.

1.2. Durata contractului este de 45 zile, începând cu data de .........., până la data de ...................
1.3. Termenul contractului poate fi prelungit prin acordul ambelor părţi, pe baza unui act adiţional la
contract.

Articolul 2. Valoarea contractului şi modalitatea de plată
2.1 Preţul total al contractului este de.......................... lei, reprezentând manoperă lucrări.
2.2. Preţul la care se face referire in Articolul 2.1 de mai sus este singura remuneraţie pe care Achizitorul o
datorează Prestatorului în cadrul acestui contract. Preţul este fix si nu va face obiectul nici unei revizuiri,
decât în situaţia în care serviciile contractate au o valoare mai mică decât suma prevăzută in art.2.1.
2.3 Plata se va face în lei, în contul bancar al Prestatorului menţionat la articolul 6 sau în numerar, în 2
tranșe:
- I tranșă în maxim 5 zile de la semnarea contractului, în valoare de .................lei
- a II-a tranșă la finalizarea lucrărilor, în valoare ................... lei, după semnarea Procesului verbal de
recepție finala a lucrării.

Articolul 3. Obligaţiile părţilor
3.1 Obligaţiile achizitorului
Achizitorul se obligă:
-

să plătească Executorului sumele cuvenite, stabilite la Art. 2;

-

să asigure materialele de construcție necesare pentru efectuarea lucrărilor de construcție;

3.2 Obligaţiile executorului
Prestatorul se obligă să:
-

să asigure condiţiile de securitate a muncii pentru muncitorii care vor realiza lucrările ce fac obiectul
acestui contract;

-

să asigure echipamentele și utiliajele necesare executarea lucrării (schele, scule, unelte, sisteme de
protecție etc.)

-

să finalizeze lucrările şi să le predea achizitorului înainte de expirarea termenului prezentului contract.

-

să garanteze împotriva viciilor ascunse ale lucrării. Astfel, dacă în termen de 1 an de la semnarea
Procesului verbal de recepție finala apar fisuri sau alte defecte ce sunt rezultatul activității culpabile a
prestatorului, acesta va fi obligat să remedieze defecțiunile apărute sau să plătească daune
compensatorii în cuantum de ................

Articolul 4. Încetarea si rezilierea contractului.
4.1. Contractul încetează de drept la data împlinirii termenului pentru care a fost încheiat.

4.2. Contractul poate înceta şi anterior împlinirii termenului pentru care a fost încheiat prin acordul ambelor
părţi.
4.3. Rezilierea contractului operează de drept, fără somaţie şi fără punere în întârziere, în cazul în care una
dintre parţi nu-şi îndeplineşte obligaţiile stipulate în contract.

Articolul 5. Litigii
Eventualele litigii decurgând din executarea prezentului contract se vor soluţiona mai întâi pe cale amiabilă.
În situaţia imposibilităţii stingerii litigiului pe cale amiabila, acesta va fi supus spre soluţionare instanţei de
judecată competentă.

Articolul 6. Dispoziţii finale
6.1. Modificarea clauzelor prezentului contract se va face numai cu acordul ambelor părţi, concretizată prin
acte adiţionale care fac parte integrantă din contract.
6.2. Clauzele prezentului contract se completează cu prevederile Codului Comercial, Codului Civil şi a
celorlalte dispoziţii legale în materie comercială.
6.3. Contul bancar al Prestatorului în care vor fi făcute plăţile este:
Număr cont
Nume titular
Numele si adresa băncii

Întocmit în limba română astăzi, .................... la sediul Asociaţiei Salvaţi Copiii Iaşi, în doua exemplare
originale, unul pentru Achizitor si unul pentru Executor.

Pentru Prestator

Pentru Achizitor

Nume:

.........................

Nume:

Avocat Ioana Atasiei

Funcţie:

........................

Funcţie:

Preşedinte

Semnătura:

Semnătura:

