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ţa, executantul va relua executarea

Biroul Achizitii Publice

efectuare a plății. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanlucrarilor în cel mai scurt timp posibilDea» Plata facturise va face imediat după verificareaşi receptia lucrarilor de către achizitorDacă verificarea se prelungeştedin diferite motive, dar,în special, datorită unor eventualeligii contravaloarea lucrarilor care nu suntîn litigiu vafi platită imediat123| Contractulnuvafi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nuVa fi șemnat de comisia de recepție, care confirmăcă lucrarile aufost prestate conformcontractului. Recepţia finală vafi efectuată conform prevederilor legale, după expirareaperioadei de garanție... -

13. Asigurări

Forța'maje răeste constatată'de o'autoritate corrpetentă::14.2. Forţa majoră exonerează părțile: contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prinprezeritul contract, pe toată perioadaîn care aceasta acţionează14.3: Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada:de acţiunea forței majore, darfară a.prejudicia-drepturile ce li se cuveneau părților până la apariţia acesteia.14.4, - Partea contracţantă-aare invocă forța majoră are-obligaţia de a notifica celeilalte părţi,imediat şi în mod:complet; producerea acesteia şi să ia orice măsuri:careîi stau la dispoziţie învederea limitării consecinţelor... gura LR14.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se-eștimează că va acţiona o.perioada mai mare deS.luni; fiecare:parte-va.avea drepţul să notifice: celeilalte părți încetarea de drept a prezentuluicontracți fără'ca vreuna din părţi să-poată pretinde:celeilalte daune-interese.15. Încetarea:conțractului
15.1: Contraatul poate înceta:
a)prin acordul;scris şi semnat al ambelor Părţi; f

b)'prin voinţa. Achizitorului:şi fără intervenţia-instantelor judecătoreşti sau alte formalități;o)la îndeplinirea clauzelorcontractuale sau-la termen: itp re

E chizitorul îşi rezervă dreptul.de a denunțaîn mod unilateral contracțul de lucrariîn celmult:30.de-zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheieriicontractțlui; şi-oare «conduorla+ “modificarea: „clauzelor:.aontractuale,. astf I încât îndeplinireacontractului.respectiv-ar:fi contrară.interesului,public sau. datorită rectific bugetareprin careS-au retras fondurile. băneştialocate-de Gonsiliul general al: Municipiului Bucureşti.
:15.3- În? cazul: prevăzut la art.» 15.2; executantul..are. dreptul de a „pretinde numaiplataCorespurzătoare. pentru partea: din. contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale acontractului,
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legătură cu îndeplinirea:contractului
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17. Lipsa care guvernează contractulLi17.1. -lLimba care guvernează contractul este limba fomână,18 Comunicări
18.1. -(1) Orice Comunicare între Părţi, referitoare la îndejsă fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie nregistrat atât în momentul transmiterii câtşi în
momentul primirii.
18.2. - Comunicările între părți se pot face şiprin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu

e condiţia. confirmării în Scris a primiții: Comunicării."7 19. Let ea aplicabilă contractului, . Ri en UI

19.1 - Contractul vafi interpretat conform legilor din România.
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