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Anexă nr. 1 la contractul nr. CC ……/…….. /……………
Condiţii generale de montaj :
1. Generalităţi
a) Lucrările de montaj se vor executa corespunzător celor comunicate prin ofertă/comandă/contract sau
confirmare de comandă la preţul ferm stabilit între părţi.
b) În cazul în care furnizorul a anunţat în scris referitor la existenţa mărfii pregătite pentru montaj în
depozitul furnizorului sau la locul de montaj dar montajul nu se poate începe în termen de 15 zile de la
termenul de montaj prevăzut în prezentul contract, atunci furnizorul are dreptul să factureze produsele
livrate şi nemontate, iar beneficiarul se obligă să achite aceste facturi conform condiţiilor contractuale.
c) Furnizorul poate elabora detalii de execuţie pentru montaj care pot fi însuşite de beneficiar.
d) În cazul în care beneficiarul sau un subantreprenor al acestuia solicită întreruperea sau suspendarea
lucrărilor de montaj din motive neimputabile furnizorului şi astfel este nevoie de zile de lucru şi de
deplasări suplimentare ale echipei (sau echipelor) de montaj (de ex. lipsă cale de rulare, lipsă racord
definitiv al curentului electric, lipsă şină de rulare dacă se execută de către beneficiar, etc.) pentru
aceste zile de lucru şi aceste deplasări suplimentare furnizorul va putea factura (fără a fi obligat în acest
sens) iar beneficiarul va achita următoarele sume :
- 250 € + TVA pentru fiecare zi de lucru suplimentară a echipei de montaj (echipa formată din 2
persoane).
- cheltuieli de cazare (pe bază de factură de la hotel, maxim 3 stele), dacă este cazul.
- cheltuieli de deplasare 0,25 EURO/km + TVA pentru distanţa dus-întors dintre sediul echipei
(echipelor) de montaj şi locul de montaj.
e) Furnizorul nu ese obligat să execute montajul în zile de odihnă sau sărbători legale, dacă totuşi se
convine la această soluţie costurile de montaj se dubleză pe toate zilele legal nelucrătoare.
f) În cazul în care lucrările de montaj nu pot fi începute în termen de 6 luni de la livrarea componentelor pe
şantier din motive neimputabile furnizorului, acesta va avea dreptul, fără a fi obligat în acest sens, să
solicite renegocierea valorii costurilor de montaj în funcţie de evoluţia preţurilor materialelor, a costurilor
cu forţa de muncă, a necesităţii de a reînnoi anumite autorizaţii, etc.
g) Dacă lucrările de montaj nu pot fi începute nici în termen de 12 luni de la livrarea componentelor pe
şantier din motive neimputabile furnizorului, acesta va avea dreptul, fără a fi obligat în acest sens,să
refuze realizarea montajului, pe baza unor motive bine întemeiate, comunicate în prealabil
beneficiarului.
h) Ambalajele ce însoţesc produsele livrate şi montate devin proprietatea beneficiarului, care le preia şi va
asigura reciclarea, refolosirea sau eliminarea adecvată a acestora.
2) Condiţii de montaj
Beneficiarul are obligaţia ca înainte de începerea lucrărilor de montaj să fie îndeplinite următoarele condiţii:
a) Locul de montaj trebuie să fie accesibil nemijlocit pe toată perioada montajului pentru personalul de
lucru al furnizorului, pentru utilajele de transport, de montaj şi de ridicat.
b) Locul de montaj trebuie să aibă pardoseala betonată, sau de o rigiditate suficientă fără denivelări sau
gropi, care să permită montarea schelelor, scărilor, eşafodajelor necesare la montaj şi pentru accesul
utilajelor de ridicare-montaj.
c) Pe perioada lucrărilor de montaj în zona în care se desfăşoară acestea, beneficiarul nu va desfăşura
alte activităţi care să stânjenească sau să împiedice derularea montajului.
d) Produsele livrate se vor depozita prin grija beneficiarului până la punerea lor în operă, păzite de furt,
distrugere şi de intemperiile meteorologice.
e) Toate lucrările de pregătire a locului de montaj se vor efectua conform desenelor tehnice sau
instrucţiunilor înmânate de către furnizor. În cazul în care, datorită unor carenţe în pregătirea locului de
montaj datorate beneficiarului, apar costuri suplimentare la montaj (materiale, ore de lucru şi/sau de
deplasare) acestea vor fi facturate de către furnizor beneficiarului, urmând a fi plătite de către acesta.
f) La locul de montaj se va asigura curentul electric necesar efectuării lucrărilor după cum urmează: 400 V
(380 V) cu siguranţe de 25 A şi 230 V (220 V) cu siguranţe de 16 A. Cablurile electrice de legătură
asigurate de beneficiar nu vor avea o lungime mai mare de 50 m.
g) Dacă termenul de montaj prevăzut la cap. VI a fost depăşit din motive neimputabile furnizorului, atunci
se va stabili de comun un nou termen de montaj cât mai apropiat, dar în limita posibilităţilor furnizorului,
ţinând cont şi de eventualele alte lucrări angajate între timp de către furnizor.
h) Lucrările vor putea fi sistate de către furnizor, dacă în zona de montaj:
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- Temperatura scade sub valoarea de -5˚ C.
- Viteza vântului depăşeşte valoarea de 20 km/h (3 Beaufort) pe timp de iarnă şi respectiv 40 km/h (6
Beaufort) pe timp de vară.
- Plouă şi/sau sunt fulgere, este ninsoare abundentă, ceaţă densă ce împiedică vizibilitatea
În această situaţie beneficiarul de acord cu furnizorul vor conveni asupra întreruperii sau amânării
continuării lucrărilor până la ameliorarea condiţiilor de lucru, iar termenul de execuţie se va prelungi cu
durata echivalentă perioadei de întrerupere a montajului (caz de forţă majoră).
3) Sarcini ce revin beneficiarului.
a) Să semneze documentaţia preliminară de montaj întocmită de furnizor ce urmează a se depune la
ISCIR IT (sau CNCIR) Teritorial în vederea obţinerii acordului de începere a lucrărilor de montaj în
conformitate cu prevederile Prescripţiei Tehnice ISCIR R1 din 2010.
b) Să preia şi să păstreze în custodie în condiţii adecvate mărfurile livrate din momentul livrării produselor
şi până la montajul lor.
c) Să deţină proiect împreună cu toate avizele legale pentru calea de rulare, structura de susţinere şi
fundaţiile acesteia, care să dovedească capacitatea portantă suficientă a acestora. În lipsa unui
asemenea document, furnizorul poate refuza punerea în funcţiune a produselor livrate.
d) Să instruiească personalul de montaj al furnizorului, dacă este cazul, despre eventualele norme de
protecţia muncii specifice locului de muncă respectiv, în cazul în care există anumite condiţii deosebite,
de care furnizorul ar putea să nu aibă cunostinţă.
e) La termenul limită de livrare a produselor prevăzute în contract să preia în custodie, fără plată, pe baza
unui act de preluare în custodie semnat de ambele părţi, produsele livrate de furnizor pe care să le
păstreze până în momentul începerii montajului. Imposibilitatea primirii produselor contractate din motive
obiective, trebuie notificată în scris, cu minim 5 zile înainte de termenul de livrare.
f) Să notifice în scris furnizorul despre data posibilă pentru începerea montajului, respectiv existenţa
condiţiilor necesare pentru montaj, cel puţin cu 48 ore înainte de începerea propriu-zisă a montajului.
g) Să permită mecanicilor furnizorului accesul la locul de montaj şi să stabilească căile de acces, precum şi
un gol de uşă sau în perete corespunzător pentru introducerea componentelor livrate în hală.
h) Să asigure un mijloc de ridicare (stivuitor şi/sau macara) la descărcarea produselor din mijlocul de
transport, şi condiţii de lucru pentru echipa de montaj (curent electric pentru sudare, acces la zona de
lucru, front de lucru nederanjat, etc.).
i) În cazul în care componentele instalaţiei de ridicare nu pot fi ridicate pe poziţie din interior cu nici un fel
de mijloc tehnic, beneficiarul va asigura pe cheltuiala sa înlăturarea unei porţiuni din acoperiş sau tavan,
sau realizarea unor orificii în tavan (dacă această soluţie tehnică este aplicabilă) care să permită
ridicarea componentelor din exteriorul halei.
j) Să asigure greutăţi corespunzătoare împreună cu accesoriile de legare necesare adecvate (chingi,
frânghii, lanţuri) pentru efectuarea probelor de casă (ca. 1,1 x sarcina nominală ptr. testul dinamic şi ca.
1,25 x sarcina nominală ptr. testul static) efectuate după finalizarea montajului şi/sau în prezenţa
organelor teritoriale ISCIR (CNCIR) sau RSVTI al beneficiarului. Acestea pot fi blocuri de beton, piese
de oţel, fier vechi, etc. Furnizorul va asigura la cerere, gratuit, cu titlu de împrumut, un cântar de macara
electronic de capacitate maxim 15to ptr. verificarea şi însumarea greutăţilor utilizate.
k) Să asigure frontul de lucru necesar pentru montaj.
l) Să asigure punerea gratuită la dispoziţie a curentului electric necesar efectuării lucrărilor, din tablou de
alimentare cu înpământare adecvată.
m) Să asigure punerea gratuită la dispoziţia echipei de montaj a utilajelor de ridicat corespunzătoare
(stivuitor, macara), pentru realizarea lucrărilor de montaj, inclusiv a personalului de deservire al
acestora.
n) Să asigure racordarea căii de rulare la centura de înpământare a halei. Racordarea se va face cu
platbandă zincată de 4x40 mm.
o) Poziţionarea şi racordarea cablurilor electrice de legătură până la separatorul trifazic al instalaţiei de
ridicare ca şi a tablourilor electrice necesare alimentării cu energie electrică a instalaţiilor livrate (pe baza
datelor referitoare la consum şi siguranţe comunicate de furnizor). Tabloul electric de racordare va
conţine întrerupător general, înpământare, siguranţe electrice.
p) Buletin de măsurători electrice pentru înpământare cu o valoare de cel mult 4 Ohm.
q) Beneficiarul va realiza toate legăturile electrice până la punctul de racordare al instalaţiei livrate
(separatorul trifazic amplasat la capătul sau mijlocul căii de rulare, conform datelor din anexa 1).
r) În cazul în care montajul se realizează pe o cale de rulare existentă, beneficiarul va pune la dispoziţia
furnizorului măsurătorile topometrice ale căii de rulare care să demonstreze încadrarea abaterilor
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geometriei căii de rulare în prevederile standadului ISO-12488-1 din 2005, buletinul de măsurători de
înpământare şi documentul scris care atestă capacitatea portantă suficientă a căii de rulare. În lipsa
acestor documente sau în cazul în care abaterile căii de rulare nu se încadrează în prevederile
standardului menţionat mai sus, furnizorul poate refuza începerea lucrărilor de montaj.
s) Să obţină consimţământul scris al proprietarului amplasamentului unde vor fi instalate şi/sau folosite
bunurile ce fac obiectul prezentului contract, în cazul în care beneficiarul nu este proprietarul acestui
amplasament.
4) Sarcini ce revin furnizorului
a) Să asigure montarea cu competenţă şi profesionalism, respectând proiectul de montaj, a produselor
livrate cu respectarea prevederilor Prescripţiilor ISCIR, PTR1-2010.
b) Să asiste beneficiarul obţină autorizaţia de funcţionare ISCIR (admiterea funcţionării de către RSVTI).
c) Să înmâneze beneficiarului Cartea Macarelei, şi toate documentele necesare autorizării ce cad în
sarcina sa, conform PTR1-2010, colectia ISCIR.
d) Să delimiteze zona cu risc în care se efectuează lucrările de montaj în vederea evitării accidentelor şi să
avertizeze persoanele ce pot fi expuse riscului. Pe perioada lucrărilor de montaj este interzis accesul
persoanelor neautorizate în zona de montaj delimitată.
e) După finalizarea montajului, să lase locul de montaj curat, în starea de dinainte de începerea lucrărilor,
să evacueze la locul indicat de beneficiar toate deşeurile şi/sau materialele nefolosite sau refolosibile.
f) Să sigileze corespunzător instalaţiile livrate, menţionând pe procesul-verbal de predare-primire locul şi
numărul sigiliilor utilizate.
Recepţia lucrărilor
a) Beneficiarul se obligă să recepţioneze lucrările efectuate odată cu efectuarea probelor de casă. În cazul
în care se întârzie recepţia din motive neimputabile furnizorului mai mult de 7 zile, recepţia se consideră
efectuată prin autorecepţie, iar furnizorul va avea dreptul de a factura marfa livrată şi montată,
beneficiarul fiind obligat să achite facturile conform contractului.

Furnizor

Beneficiar

SC GD Maşini de Ridicat SRL
László Örvössy
Director executiv

Director general

Oficiul Juridic
Consilier juridic
Daniel Urs
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Anexă nr. 3 la contractul nr. CC ……/…….. /……………
Condiţii generale de acordare a garanţiei
A. Furnizorul va asigura reparaţia în garanţie a produselor livrate, precum şi piesele de schimb
necesare, în afara cazurilor în care s-au produs deteriorări ca urmare a unor utilizări sau întreţineri
defectuoase şi incomplete, caz în care toate cheltuielile legate de reparaţie se suportă de către
beneficiar.
B. Intervenţia în vederea reparaţiei se va începe în decurs de 48 h de la anunţarea reclamaţiei în scris
de către beneficiar, cu condiţia ca toate facturile precedente, emise de furnizor şi ajunse la
scadenţă să fi fost achitate integral de către beneficiar. Responsabilităţile în cazul unor defecţiuni
sau reclamaţii se stabilesc de comun acord pentru fiecare caz în parte, fiind stipulate prin ProcesVerbal de constatare încheiat între părţi.
C. Beneficiarul are obligaţia de lua toate măsurile necesare pentru reducerea la minim a pagubelor
cauzate de apariţia defecţiunii respective, în caz contrar furnizorul poate refuza reparaţia sau
înlocuirea în garanţie a defectelor sau deteriorărilor suplimentare apărute datorită neluării acestor
măsuri de către beneficiar.
D. Termenul de garanţie prevăzut în prezentul contract este valabil în următoarele condiţii :
1. Furnizorul garantează că produsele prevăzute în prezentul contract nu prezintă defecte ori erori de
fabricaţie, de constructie, de material sau de montaj care să diminueze valoarea şi utilitatea
produselor.
2. Perioada de garanţie începe de la data Procesului Verbal de predare-primire a produselor livrate şi
testate. În cazul în care produsele au fost livrate beneficiarului dar nu pot fi montate din motive
neimputabile furnizorului mai mult de 30 de zile de la data livrării pe şantierul de montaj, atunci
termenul de garanţie curge de la data avizului de expediere a mărfii semnat de primire de către
beneficiar. Dacă produsele nici măcar nu au putut fi livrate beneficiarului din motive neimputabile
furnizorului mai mult de 30 de zile de la data avizării în scris de către furnizor, atunci termenul de
garanţie curge de la data avizării scrise.
3. Garanţia îşi pierde valabilitatea în următoarele situaţii :
 Sigiliile aplicate de către furnizor (şi confirmate de beneficiar pe procesul-verbal de predare-primire
a lucrării) au fost rupte, deteriorate, şterse sau nu mai există.
 Folosirea inadecvată sau neconformă destinaţiei iniţiale a produselor livrate.
 Nerespectarea instrucţiunilor de folosire şi de întreţinere primite de la furnizor.
 Neexecutarea lucrărilor de întreţinere şi revizie prevăzute în cartea tehnică a instalaţiei respective
sau de alte dispoziţii legale, executarea defectuoasă şi/sau neprofesională a acestora sau lipsa
dovezilor scrise referitoare la executarea acestora (de ex. lipsă fişă de întreţinere-service), inclusiv
în termenul de garanţie ! Observaţie : Aceste lucrări pot fi realizate de către furnizor (contra cost)
sau de către orice altă persoană agreată de beneficiar şi care deţine autorizaţiile necesare, cu
condiţia respectării instrucţiunilor de întretinere periodică (cuprinse în cartea tehnică a instalaţiei
respective) şi a documentării scrise a lucrărilor executate.
 Uzură naturală, utilizare incorectă sau neglijentă, folosirea unor uleiuri (hidraulice sau de altă
natură) sau materiale de ungere necorespunzătoare, modificarea produselor, înlocuirea
neautorizată a componentelor, modificări structurale sau de altă natură ale instalaţiei datorate
acţiunii agenţilor chimici, electrochimici sau electrici.
4. Deficienţele sau defecţiunile constatate de către utilizator trebuie anunţate către furnizor în scris (pe
fax sau e-mail) în termen de 48 de ore de la constatare. Nerespectarea acestei obligaţii duce la
pierderea garanţiei .
5. În termen de 48 ore de la primirea sesizării scrise cu privire la defecţiune furnizorul are obligaţia
de a trimite o echipă de intervenţie şi de a începe reparaţia. Dacă nu este posibilă repararea piesei
defecte, atunci furnizorul o va înlocui cu una nouă, identică. În acest caz, furnizorului i se va returna
piesa defectă. Dacă piesa defectă nu se returnează sau nu mai poate fi recuperată din motive
imputabile beneficiarului, atunci furnizorul îşi rezervă dreptul de a factura contravaloarea piesei
înlocuite, pe baza unei oferte prealabile către beneficiar, iar beneficiarul se obligă să achite
respectiva factură.
6. Pe perioada efectuării lucrărilor de reparaţie în garanţie decurgerea perioadei de garanţie se
suspendă.
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7. Toate cele de mai sus se referă numai la marfa şi serviciile livrate de furnizor. Dacă apare o pagubă
sau o defecţiune într-o altă marfă sau piesă nelivrată în cadrul prezentului contract, furnizorul nu va
avea nici o obligaţie de reparare sau despăgubire a acesteia.
8. Garanţia nu este valabilă pentru înlocuirea şi/sau reparatia unor piese şi componente
consumabile, după cum urmează :
 Ulei hidraulic
 Siguranţe electrice
 Tampoanele amortizoare din cauciuc.
 Garnituri de etanşare.
9. Furnizorul nu este obligat să acorde drepturile garanţiale pe perioada în care beneficiarul întârzie
efectuarea plăţilor conform prevederilor prezentului contract, iar termenul de acordare a garanţiei nu
se prelungeşte cu perioada întârzierii plăţii.
Furnizor

Beneficiar

SC GD Maşini de Ridicat SRL
László Örvössy
Director executiv

Director general

Oficiul Juridic

Consilier juridic
Daniel Urs
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Anexă nr. 4 la contractul nr. CC ……/…….. /……………
Aviz de predare a locului de montaj
Beneficiarul avizează prin prezenta furnizorul că există condiţiile necesare începerii montajului produselor
din prezentul contract.
Se declară de asemenea următoarele (vă rugăm marcaţi ce se potriveşte) :
Locul de montaj nr. ______ (descrierea locului respectiv_______________________________________)
Cerinţa
Există curent electric pentru sudură şi montaj
Există macara/motostivuitor pentru montaj
Pardoseala este betonată, are o rigiditate şi planeitate corespunzătoare ptr. montajul schelelor
Şinele sunt sudate, profilele de susţinere sunt fixate definitiv
Uşa de acces este liberă
Căile de acces ptr. utilaje şi mijloacele de transport sunt libere
Zona de montaj nu este ocupată de alte lucrări sau materiale
Capacitatea portantă a căii de rulare, a fundaţiilor aferente sau a pardoselii este atestată
Betonul este întărit , se poate încărca.
S-a întocmit prezentul aviz azi, ………………..

Beneficiar

Director general

Oficiul Juridic
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