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CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr.OO2

mun.ChiginEu Din"21" mai 2OI9

,,Graficon-AV" SRL, cu sediul ln mun.ChiginEu, str. industriale 10,
reprezentatd de Gutium Anatolie, in funclie de Director, aclionind in baza
Statutului, numit/5 in continuare "Antreprenor", pe de o parte si

Asociafia Parintilor Liceul Teoretic ,, A.S.Puskin", cu sediul in
mun.Chisinbu, str.Paris 32/2,ap 31, reprezentatd de Efimenco Sergei , in calitate de
Presedinte, numit/5 in continuare "Beneficiar", au incheiat prezentul contract dup5
cum urmeaz5:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul incredinteazS, iar Antreprenorul iSi asumE obligalia sE
execute Lucrdrile de 

in conformitate cu proiectur transmis
de cEtre Beneficiar, 9i cu cerintele normative in construclii (in continuare - Lucr5ri),
iar Beneficiarul, se obligE sb achite costul lucrSrilor, potrivit devizului de cheltuieli si
anexelor, acceptate de ambele pirti prin prezentul Contract.

1.2.. Materialele de construclie urmeazb sb fie de calitate corespunzbtoare
pentru realizarea lucrbrilor, in conformitate cu cerin!ele normative privind calitatea
in construclii la capitolul tipului de lucrbri executate. in cazul in care materialele
furnizate de c5tre Beneficiar sunt de o calitate necorespunz5toare, Antreprenorul nu
va fi responsabil de consecintele utiliz5rii acestui material, iar Beneficiarul nu va
avea dreptul de a solicita careva daune-interese, fiind exclusb perioacla de garanlie
a lucr5rilor executate.

2. Termenul de executare

2,1. Termenul de executare a Lucr5rilor se stabilegte pentru o perioad5 de 2
(doua) luni de la data achitbrii avansului conform prezentului contract, transmiterii
de cdtre Beneficiar a documentatiei 9i a autorizatiilor necesare.

Lucr5rile se considerd finalizate la momentul semnErii Actului de receplie a
lucrbrilor executate.

2.2. in caz de aparilie a circumstanlelor ce vor avea ca urmare incetinirea
sau stoparea lucrErilor, Antreprenorul va anunta neintirziat Beneficiarul despre
acest fapt, intocmind gi prezentind spre aprobare un proces-verbal privind
prelungirea termenului de executare gi finalizare a lucr5rilor.

2.3. Termenul de executare a lucr5rilor poate fi modificat numai cu acordul
comun al pirtilor 

3. pregur contracturui gi modur de achitare

3.1. Lucrdrile prev5zute la art.1.1 al prezentului contract se execut5 la un
pret de deviz stabilit (anexa nr.1) gi acceptat de ambele pErti care constituie
27a744 lei (doua sute saptezeci si ot mii sapte sute patruzeci si patru ) lei,
inclusiv T.V.A.

Achitarea se efectueazb in in baza proceselor verbale de efectuare a
lucrdrilor, in functie de etapele de executare a lucrbrilor.

3.1.1. In termen de 10 zile din momentul semnErii contractului, Beneficiarul
va achita un avans in mbrime de 4Oo/o din valoarea total5 a contractului, pentru
procurarea materialelor.

3.2. Volumul lucr5rilor, calculul costului total al lucrSrilor si alte condilii se vor
indica in procesele verbale corespunzbtoare, fiind efectuate achit6rile
corespunzbtor.

Modificarea pretului este posibilS in cazul in care Beneficiarul a introdus
modificdri in componenta lucrbrilor, care genereazb un volum suplimentar de lucrbri


