
SECTIUNEA III
CONTRACT DE SERVICII



CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. S-CA __ din

incheiat in baza Raportului Procedurii nr _
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr _

În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale S.C. CONPET S.A. Ploiesti, s-a
Încheiat prezentul contract de servicii,

1. PARTILE CONTRACTANTE
S.C. CONPET S.A. PLOIESTI, cu sediul in Municipiul Ploiesti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud.

Prahova, telefon 0244/401360, fax 0244/402304, cod de inregistrare fiscala RO 1350020,
inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J29/6/1991, capital social subscris si varsat
28.569.842,40 lei, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala
Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată prin dl. ing. Liviu lIasi - Director General si d-na ec. Sanda
Toader - Director Economic, in calitate de achizitor;
si,
............................................. cu sediul in , str....................... nr , jud Prahova, telefon
................... , fax , cod de inregistrare fiscala , inregistrata la Registrul
Comertului sub numarul , cod deschis la ,
reprezentata prin - , in calitate de prestator.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie efectuarea, de catre Prestator, a serviciilor de proiectare,
furnizare, configurare, testare si instalare a unui Upgrade hard si soft a Sistemului SCADA existent
in cadrul S.C. CONPET S.A, prevazute in Anexa nr. 1- caietul de sarcini si in Propunerea Tehnico-
economica - Anexa nr. 2 la contract În perioada convenita, in conformitate cu solicitarile Achizitorului,
cu obligaţiile asumate prin prezentul contract si cu legislatia in vigoare in domeniu.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Preţul convenit pentru indeplinirea in totalitate a obiectului contractului, plătibil

Prestatorului de către Achizitor, pe perioada derularii contractului este de ., fara
TVA. Pretul este ferm pe toata perioada de derulare a contractului.

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Durata prezentului contract este de __ luni de la data intrarii in vigoare.
4.2. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti contractante.
4.3. Contractul produce efecte pana la data expirarii duratei de garantie a lucrarilor, de 24 de

luni de la receptia punerii in functiune a sistemului.

5. DEFINITII
5.1. In prezentul contract urmatorii termeni vorfi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre o autoritate
contractanta, in calitate de Achizitor, si un Prestator de servicii, in calitate de Prestator;
b) Achizitor si Prestator- partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse În anexa/anexele la
prezentul contract, pe care prestatorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului in cadrul
contractului;
f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de
sarcini si in propunerea tehnica;
g) proiect - Upgrade hard si soft sistem SCADA
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h) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de
nationalitatea prestatorului;
i) pre-FAT si FATteste inainte si in timpul Testarilor in fabrica (Factory Acceptance Tests)
j) pre-commisioning si commisioning - teste inainte si in timpul integrarii si receptiei functionale a
tuturor echipamentelor livrate prin prezentul contract.
k) forţa majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargo.
1) ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181 -184 din Legea
134/2010 privind Codul de procedura civila.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini - Anexa nr. 1
b) Propunerea tehnico- economica - Anexa nr.2;
c) Conventia HSEQ - Anexa nr.3;
d) Garantia de buna executie - Anexa nr. 4;

7. STANDARDE
7.1. Serviciile prestate cat si bunurile achiztionate in baza contractului vor respecta

standardele internationale in domeniu, dar nu se vor limita numai la cele mentionate mai jos,
respectiv:

- ISA 5.3 - Simboluri grafice pentru Sisteme de control distribuiUSisteme de calculatoare
- ISA 5.5 - Simboluri grafice pentru ecrane de proces
- IEC 61850 - Comunicatii industriale
- IEC 61970 - Model informational comun, Management Energetic
- ISNIEC 62443 - Securitatea automatizarilor industriale si a sistemelor de control automat

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
8.1.(1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: de a utiliza

informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt
scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se
va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.

8.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii
referitoare la contract daca:
a) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvaluire; sau
b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi Achizitorul pentru orice daune-interese, costuri,

taxe si cheltuieli de orice natura, aferente oricaror reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din
incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau programele folosite pentru ori in legatura cu executia
lucrarilor sau incorporate in acestea.
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9.2. Orice rapoarte si date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici,
rapoarte, calcule, baze de date, software si Înregistrari justificative ori materiale achizitionate si puse
in opera pentru contract, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către personalul său
salariat ori contractat, pentru executarea obiectului contractului, vor deveni proprietatea exclusiva a
Achizitorului. Dupa Încetarea contractului, Prestatorul va remite toate aceste documente si date
Achizitorului. Prestatorul nu va pastra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza În
scopuri care nu au legatura cu contractul fara acordul scris prealabil al Achizitorului.

9.3. Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract si nu va face
referire la acesta În cursul executarii altor lucrari pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata
de Achizitor, fara acordul scris prealabil al acestuia.

9.4. Prestatorul pastreaza toate drepturile de autor, patentele si drepturile de proprietate
industriala care se refera la obiectul contractului incheiat de prestator, atat cele care au existat
inaintea de incheierea contractului cat si cele care au aparut in timpul executarii contractului.
Prestatorul va autoriza achizitorul sa utilizeze drepturile mentionate mai sus sau le va atribui catre
achizitor in ceea ce priveste utilizarea, in conditiile specificate in contractul semnat de catre parti.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIEA CONTRACTULUI
10.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator in scopul

asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(2) Garantia de buna executie se constituie prin Scrisoare de garantie de buna executie

emisa in favoarea achizitorului, de catre o banca agreata de ambele parti. Scrisoarea de garantie
pentru buna executie a prezentului contract este in cuantum de 10% din valoarea totala, fara TVA, a
contractului.

(3) Scrisoarea de garantie se va prezenta de catre prestator achizitorului, in original, in
termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 36 luni de la
data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut la art. 4 obliga prestatorul la extinderea
valabilitatii Scrisorii de garantie bancara de buna executie, cu minimum 6 luni de la data expirarii
Scrisorii de garantie bancara prezentate initial.

10.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste si/sau isi indeplineste in mod necorespunzator
obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia Prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost
respectate.

10.3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie În termen de 14 zile de la
data Îndeplinirii integrale, de catre Prestator, a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

11.0BlIGATlllE PRESTATORUlUI
11.1 Prestatorul se obliga sa respecte, pentru realizarea obiectului contractului, urmatoarele

etape:
1. Etapa 1: Întocmirea Documentatiei tehnice În vederea Upgradarii hard si soft a

Sistemului SCADA existent in cadrul S.C. CONPET S.A. Documentatia tehnica trebuie sa
cuprinda : Fisa cu Prezentarea generala a proiectului si a solutiilor tehnice adoptate, si
diferentele fata de sistemul actual, Fisa cu parametrii de performanta ai Sistemului, Fisa
continand procedurile de testare a Sistemului, Proiectul tehnic (ansamblu si detalii de
executie), grafic general de executie pe faze care sa reflecte termenul contractual prevazut la
art. 4 , Programul si tematica instruirii personalului de inginerie si mentenanta. Documentatia
tehnica va fi prezentata in 3 exemplare originale in format de hartie si 1 exemplar format electronic
CD-ROM (docXlxlsx/ dwg).

Obligatia Prestatorului de realizare si predare a Documentatiei tehnice se considera implinita
dupa cum urmeaza:
a) In situatia in care in urma analizei Documentatiei tehnice, Achizitorul accepta fara rezerve
proiectul, etapa I se considera realizata de Prestator in momentul in care acesta a primit notificarea
Achizitorului privind acceptarea fara rezerve a Documentatiei de catre Directia IT-Telecom-Scada a
SC CONPET SA;
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b) In situatia in care in urma analizei Documentatiei, Achizitorul formuleaza recomandari fara caracter
obligatoriu pentru Prestator, etapa I se considera realizata de Prestator fie in momentul in care
Prestatorul notifica Achizitorul cu privire la refuzul sau motivat de a modifica Documentatia potrivit
recomandari lor, fie in momentul in care comunica Achizitorului Documentatia modificata potrivit
recomandarilor;
c) In situatia in care in urma analizei Documentatiei, Achizitorul formuleaza observatii cu caracter
obligatoriu pentru Prestator, Etapa I se considera realizata de Prestator in momentul in care
Prestatorul comunica Achizitorului Documentatia modificata potrivit observatiilor cu caracter
obligatoriu.

2. Etapa a II-a: Achizitionarea, transportarea si montarea echipamentelor la facilitatile de
testare si instruirea personalului de inginerie si mentenanta conform Programului si Tematicii
aprobate de catre achizitor in Etapa 1;

3. Etapa a III-a: Configurarea si testarea integrata a Sistemului Scada la facilitatile de testare
(FAT);

4. Etapa a IV-a: Executia si implementarea in teren a proiectului "Upgrade Hard si Soft
SCADA" conform Documentatiei tehnice, cu respectarea legislatiei in vigoare

11.2. (1) Prestatorul, este pe deplin responsabil pentru executia contractului.
(2) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract, cu profesionalismul si

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si
cu propunerea sa tehnica si la termenele convenite.

(3) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane calificate, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie,
fie definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

11.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodata este
raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

11.4. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu standardele şi
procedurile internaţionale În domeniu;

(2) Prestatorul se obliga sa implementeze proiectul Upgrade hard si soft sistem SCADA cel
putin la performanţele prezentate În propunerea tehnică si in conformitate cu caietul de sarcini,
anexă la contract.

(3) Sa prezinte si sa predea achizitorului, spre avizare Graficul de esalonare a implementarii
proiectului efectuate conform aliniatului 11.1.

11.5. Prestatorul isi asuma intelegerea sistemului si a modificarilor implementate fata de
versiunile standard ale aplicatiilor

11.6 Prestatorul va adopta urmatoarele modalitati minime de solutionare a problemelor:
- Dupa momentul inregistrarii problemei sezisate si primul raspuns, se va lucra permanent pana la
rezolvarea erorii.
- Pentru problemele critice, suportul va fi asigurat 24*7 pana la gasirea unei solutii.
- Pentru cele ne-critice si minore solutiile se vor cauta in timpul programului normal de lucru (Luni -
Vineri).

- Termenul de rezolvare a problemelor se va stabili de comun acord intre parti prin corespondenta
scrisa sau e-mail.

11.7 Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodele utilizate,
cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

11.8. Prestatorul nu va utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces În
perioada de derulare a contractului, În alt scop decât acela de a-şi Îndeplini obligaţiile contractuale.
Prestatorul nu va permite accesul terţi lor la informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces
În perioada de derulare a contractului şi va păstra confidenţialitatea acestora.

11.9. Prestatorul va raspunde solicitarilor de a schimba personal de executie sau conducere
din cadrul proiectului, fara sa ceara Achizitorului argumente scrise privind aceste solicitari.

11.10. Prestatorul va emite saptamanal si va transmite electronic un grafic de executie (intr-o
forma agreata cu Achizitorul) cu "baseline"-ul fixat.
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11.11. Prestatorul va minuta discutiile din timpul intalnirilor cu Achizitorul si le va transmite
electronic catre acesta. Minutele vor avea o agenda/cuprins care va fi anuntata cu cel putin 24 de ore
inainte prin posta electronica si toate actiunile mentionate in minuta intalnirii vor avea termene de
finalizare.

11.12. In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survin modificari ale Proiectului,
Prestatorul are obligatia efectuarii Documentatiei "As built" cat si a Documentatiei Tehnice elaborata
conform Legii 50/1991, dupa caz.

11.13. Prestatorul va conveni cu Achizitorul saptamanal, in fiecare zi de joi, programul de
lucru - pe zile - pentru saptamana urmatoare, program care urmeaza a se incadra pe cat posibil in
graficul general de executie stabilit prin documentatia tehnica aprobata in CTE

11.14. Lucrarile se vor executa sub supravegherea permanenta a reprezentantilor desemnati
ai Achizitorului care exercita pe parcursul executarii contractului un drept de control. Executarea
lucrarilor va fi confirmata de Achizitor prin semnarea situatiilor de lucrari care vor fi Întocmite in doua
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. La exemplarul Achizitorului vor fi anexate in
original dovezile privind calitatea lucrarii executate, procesele-verbale de lucrari ascunse etc.

11.15. Prestatorul va asigura instruirea instruirea personalului SC CONPET SA conform
cerintelor din caietul de sarcini.

12. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
12.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului informatii pe care acesta le

solicita pe parcursul implementarii si care sunt necesare pentru indeplinirea contractului.
12.2. Achizitorul se obliga:

a) sa primeasca documentatiile care fac obiectul prezentului contract, la termenul precizat in
acesta;

b) sa nu foloseasca documentatia care face obiectul prezentului contract, pentru alte lucrari sau
sa nu o transmita la terti (persoane fizice sau juridice), fara acceptul executantului;

c) sa supuna spre avizare documentatia in cadrul Directiei IT-Telecom-Scada a SC CONPET
SA;

d) sa plateasca pretul lucrarilor la scadenta;
e) sa permita prestatorului accesul si sa asigure toate conditiile care depind de achizitor

necesare pentru ca prestatorul sa-si poata indeplini obligatiile asumate prin contract.

13. RECEPTIA
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de implementare a proiectului pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini, in baza unui Proces
verbal de receptie incheiat la sfarsitul implementarii fiecarei etape a proiectului. Procesul verbal va fi
incheiat si semnat in original, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, inainte de termenul
de emitere a facturii de catre prestator.

13.2. Verificările vor fi efectuate În conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are dreptul de a notifica, În scris, Prestatorului, la cererea acestuia, identitatea
reprezentanţilor săi Împuterniciţi pentru acest scop.

13.3 La finalizarea proiectului Prestatorul are obligaţia de a notifica În scris Achizitorul că sunt
Îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

13.4. Achizitorul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor În vigoare şi va Înştiinţa
Prestatorul de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal
de Recepţie a lucrărilor (commisioning).

13.5. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul Îndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările În vigoare. În funcţie
de constatările făcute Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

13.6. Indeplinirea de catre Prestator a obligatiei de a executa lucrarile este confirmata prin
semnarea, fara obiectiuni, a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor (commisioning) de
comisia de recepţie. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea
perioadei de garanţie.
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14. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupa semnarea

contractului.
14.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora

prevazuta sa fie terminata intr-o perioada stabilita in caietul de sarcini si in oferta prezentata trebuie
finalizata in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii
serviciului.

(2) In cazul in care:
a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza Prestatorului; sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea

contractului de catre Prestator, indreptatesc Prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de
implementare sau a oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare si vor semna un act aditional.

14.3. Cu exceptia prevederilor articolului 20 si in afara cazului in care achizitorul este de acord
cu o prelungire conform articolului 14.2. (2), o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului potrivit prevederilor articolului 17.

15. GARANTIA ACORDATA PRODUSELOR SI SERVICIILOR
15.1. Prestatorul acorda garantie produselor si serviciilor 24 luni de la data semnarii fara

obiectiuni a procesului verbal de receptie (commissioning), de catre comisia de receptie;
15.2. (1) În perioada de garanţie Prestatorul are obligaţia, În urma dispoziţiei date de achizitor,

de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, deteriorari lor,
construcţiilor şi altor defecte ce nu pot fi imputabile Achizitorului.

(2) In perioada de garantie, toate costurile legate de remedierea defectiunilor cad in sarcina
prestatorului (diagnosticare, costuri de asigurare, taxa de vama, manopera pentru
montare/demontare, reparare, transport la/de la site, etc.)

(3) Pentru toate defectiunile aparute in perioada de garantie, pe cheltuiala proprie a
Prestatorului, conform contract, acesta va interveni in termen de maxim 24 ore de la anuntarea
defectiunii si le va remedia in termen de maxim 48 ore. Daca durata remedierii defectiunii depaseste
termenul amintit, echipamentul defect se va inlocui temporar cu unul similar sau cu caracteristici
tehnice superioare. Echipamentul temporar ce inlocuieste echipamentul defect va fi pus la dispozitie
de catre Prestator.

(4) Prestatorul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1) pe cheltuială
proprie, În cazul În care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijenţei sau neÎndeplinirii de către Prestator a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care Îi revin În baza contractului.

c) defectiunii echipamentelor instalate.
(5) În cazul În care defecţiunile nu s-au produs din vina Prestatorului, lucrările fiind executate

de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări
suplimentare.

(6) În cazul În care Prestatorul nu execută lucrările prevăzute la art. 15.2. alin. (1), Achizitorul
este Îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane/entitati care să le execute. Cheltuielile cu
materialele, manopera, utilajele si transportul aferente acestor lucrari, platite deja de achizitor, vor fi
recuperate de către acesta de la Prestator putand fi reţinute din sumele cuvenite acestuia.

16. MODALITATI DE PLATA
16.1. (1) Prestatorul va emite factura conform art. 155, alin. 1, Cod Fiscal, pe baza

documentelor justificative prezentate de Prestator si acceptate de Achizitor, documente care sa
ateste ca prestarea serviciilor s-a efectuat in conditii tehnice de calitate, pe baza procesului verbal de
receptie.

16.2 Achizitorul va efectua plata catre Prestator prin ordin de plată În lei asfel:
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- pentru Etapa I proiectare - % din
valoarea contractului, respectiv lei fara TVA, dupa avizarea documentatie in CTE
CONPET

- pentru Etapa II achizitie echipamente si instruire personal
......% din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA, dupa semnarea tuturor
proceselor verbale receptie echipamente, predare in custodie si cele de instruire personal.

- pentru Etapa III configurare, inginerie si testare integrata in fabrica %
din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA, dupa semnarea fara obiectiuni a
procesului verbal de testare integrata in fabrica.

- pentru Etapa IV instalare si punere in functiune (commissioning) %
din valoarea contractului, respectiv lei fara TVA, dupa semnarea, fara obiectiuni, a
procesului verbal de receptie si final si punere in functiune.

16.2 Termenul de plată: 30 de zile de la Înregistrarea facturii la Achizitor.

17. PENALITATI, DAUNE -INTERESE
17.1 În cazul În care, Prestatorul nu Îşi Îndeplineste obligaţiile asumate prin contract,

Achizitorul are dreptul de pretinde, ca penalităţi, o sumă in cuantum de 0,5% din valoarea serviciilor
neprestate sau prestate necorespunzator, pentru fiecare zi de intarziere.

17.2. Penalitatile calculate vor fi notificate catre Prestator. Prestatorul are obligatia de a achita
penalitatile in termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data inregistrarii notificarii. Dupa incasarea
sumelor reprezentand penalitati, Achizitorul transmite factura Prestatorului.

17.3. În cazul În care Achizitorul nu onorează facturile În termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevăzute la clauza 16.2, acesta are obligaţia de a plăti penalitati in cuantum de 0,5%
pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

18. REZILEREA CONTRACTULUI
18.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da

dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-
interese care sa acopere prejudiciul suferit.

18.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 10
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar
fi contrara interesului public.

18.3. În cazul prevazut la clauza 18.2 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

18.4. Contractul se considera reziliat de drept, fara a fi necesara trecerea vreunui termen sau
indeplinirea vreunei formalitati, in urmatoarele conditii:

1. Prestatorul a cesionat obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din servicii
fara acceptul Achizitorului;

2. Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele prevazute in artA al
prezentului contract;
Dacă, În termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către Achizitor, Prestatorul nu-si

remediaza aceste aspecte, Achizitorul poate, printr-o a doua Înştiinţare emisă În termen de 21 de zile,
sa considere contractul desfiintat de plin drept si să rezilieze contractul.

18.5. La rezilierea contractului conform art. 18.4, Achizitorul are dreptul de a pretinde daune -
interese in cuantum de 20% din valoarea contractului. Suma neta cuvenita va fi platita sau
rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de reziliere a contractului.

18.6. Contractul poate inceta si prin acordul partilor, ajungere la termen, declararea
falimentului Prestatorului.

19. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
19.1. Cesiunea obligatiilor nascute din prezentul contract nu este permisa.
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19.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea
tehnico-economica sau numai dupa obtinerea acordului scris din partea Achizitorului. Schimbarea
subcontractantului nu va schimba preţul contractului.

(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de Achizitor pentru orice neconformitate aparuta in
executia lucrarii si care se datoreaza unui subcontractant precum si pentru orice pretentie ridicata de
un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.

19.3. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la data semnarii prezentului contract toate
contractele Încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
Încheiate cu aceştia se constituie În anexe la contract.

19.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul În care Îndeplineşte
contractul.

20. FORTA MAJORA
20.1 Forţa majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţioneaza.
20.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
20.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,

imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.

20.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

21. SOLUTIONAREA LITIGII LOR
21.1. 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.

21.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative Achizitorul si Prestatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
. solutioneze de catre instantele judecatoresti de drept comun de la sediul Achizitorului.

22. COMUNICARI
22.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul

primirii.
22.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii

in scris a primirii comunicarii.

23. CLAUZE FINALE
23.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice

alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
23.2. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera

vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei
respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, În două exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

S.C. CONPET S.A. Ploieşti

PRESTATOR
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