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6CONPET
Invitatie de participare y,g;< ¥3/ i

7.4.8./~,c20!'1'
se eONPET SA, organizeaza o selectie de oferte, in vederea atribuirii contractului de lucrari de

Demolare cladire dispecerat in incinta Oii Terminal Constanta, jud Constanta
cod epv - 45111100-9 Lucrări de demolare

In acest sens va invitam sa depuneti oferta dumneavoastra tehnico-economica, avand in vedere
urmatoarele precizari:

Oferta financiara va cuprinde toate cheltuielile necesare pentru realizarea obiectului
contractului. Pretul va fi prezentat in lei si va ramane ferm pe toata perioada de derulare a
contractului ce urmeaza a fi incheiat. Preturile care se compara in vederea stabilirii ofertei
castigatoare, sunt preturile totale, ofertate pentru executia integrala a viitorului contract (preturi fara
TVA).

Termenul de realizare al lucrarii este de maximum 45 de zile de la data semnarii
procesului verbal de predare - primire a amplasamentului.

Termenul de plata al facturii este de 30 zile de la data inregistrarii acesteia la achizitor.
Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data limită de depunere.
Oferta tehnica va fi intocmita conform Caietului de sarcini atasat si va fi prezentata, astfel incât

aceasta sa respecte cerintele prevazute in aceasta invitatie si să asigure posibilitatea identificarii si
verificării corespondenţei intre oferta prezentata şi respectivele cerinte.
1. Ofertanţii au obligaţia să prezinte următoarele documente, care fac parte din propunerea

tehnică:
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice. echipamentele obligatorii
(proprietate sau inchiriere) pentru indeplinirea contractului sunt necesare: Buldoexcavator cu
picon si cupa ,motocompresor,autobasculanta,grup autogen,generator electric
Declaratie privind personalul de conducere, precum si personalul responsabil direct de
indeplinirea contractului. Ofertantul va preciza personalul responsabil pentru indeplinirea
contractului din care, in mod obligatoriu, vor face parte:responsabili lucrare, operatori utilaje
autorizati , muncitori,
Contract valabil la data depunerii ofertelor, incheiat cu o firma specializata in preluarea
/depozitarea materialelor nevalorificabile rezultate in urma demolarii/dezafectarilor (copie
legalizata).
Modul de finalizare a procedurii de cumparare directa: incheiere contract.
se eONPET SA isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu respecta cerintele

__ enumerate, chiar daca acesta oferta are pretul cel mai scazut.
~ Oferta se va depune la registratura srcietătii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848,

nr. 1-3, in plic sigilat, până la data de A1tf) ....zo l!f ora Ip'00. .
Pe plic se va menţiona procedura pentru care a fost depusă, respectiv Lucrari de demolare

cladire dispecerat in incinta Oii Terminal Constanta, jud Constanta.
Solicitari de c1arificari se pot transmite de la Serviciul Achizitii, 0244/402386
Anexăm prezentei următoarele documente : proiect de contract, caiet de sarcini, si

formulare.
Cu stimă,

SEF SERVo ACHIZITII
Jr.4Tircavu

Serviciu hizitii
Exp.AP ţo i a -ina
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CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI
nr. din _

incheiat in baza Hotararii de adjudecare nr. _
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr. _

1. În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale S.C. CONPET SA Ploiesti, s-a încheiat prezentul
contract de lucrări,

intre

PARTILE CONTRACTANTE
S.C. CONPET S.A. PLOIESTI, cu sediul in 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, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca
Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată prin dl. ing. Liviu !Iasi - Director General si d-na ec.
Sanda Toader - Director Economic, in calitate de BENEFICIAR

si
S.C. , cu sediul in , str. ,

nr. ., jud. ,. telefon , fax , cod de inregistrare fiscala
RO ,. inregistrata la Registrul Comertului sub numarul ,' avand cod
IBAN deschis la ,. reprezentata prin
______ - Director si - Director Economic, in calitate de EXECUTANT,

a intrevenit prezentul contract

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Executantul se obliga execute lucrari de Demolare cladire dispecerat in incinta Oii

Terminal Constanta, jud Constanta in perioada convenita, in conformitate cu propunerea tehnico-
financiara, cu Caietul de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea contractului este de lei, la care se adauga TVA, pentru indeplinirea

integrala a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract. Valoarea
contractului este ferma, pe toata durata de executie a acestuia.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. (1) Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti contractante
(2) Executantul sa execute lucrarile de Demolare cladire dispecerat in incinta OiI Terminal

Constanta, jud Constanta, asa cum este prevazut in graficul de execuţie - Anexa nr.1, in decurs de
maximum 45 de zile de la data semnarii procesului verbal de predare - primire a amplasamentului.

4.2. Termenul de executie se considera implinit la data semnarii, fara obiectiuni, de catre Comisia
de receptie, a Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. Beneficiar şi Executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite În prezentul

contract;
c. valoarea contractului - preţul plătibil Executantului de către Beneficiar, În baza contractului,

pentru Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;



d. amplasamentullucrării, santier - înseamnă locurile puse la dispoziţie de către Beneficiar unde
urmează a fi executate Lucrările precum şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind părţi
componente ale Şantierului;

e. utilajele Executantului - înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte
lucruri necesare execuţiei lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

f. materiale - înseamnă produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac
parte din lucrările permanente.

g. echipamente - înseamnă maşinile şi aparatele utilizate de catre Executant la executia
lucrarilor;

h. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;

i. ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din noul
Cod de procedura civila;

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) grafic fizic si valoric de executie detaliat - Anexa nr. 1;
b) propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 2;
c) Caietul de sarcini - Anexa nr. 3;
d) conventia HSEQ - Anexa nr. 4;
e) garantia de buna executie Anexa nr.5
f) (dacă este cazul) Contractul de asociere legalizat - Anexa nr. 6;
g) (dacă este cazul) Contractele de subantrepriza - Anexa nr. 7.

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1 - Executarea contractului începe la,data semnarii lui de catre ambele parti contractante.

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor
persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) 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
contractul ui.

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. Executantul are obligatia de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror:



a) 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 utilajele
folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
10. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre executant in scopul

asigurarii beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului, si
este in cuantum de 10% din valoarea totala, fara TVA, a contractului (5%pentru IMM), respectiv, in
cuantum de lei.Cuantumul garantiei de buna executie se actualizeaza automat in
functie de valoarea totala a contractului.

(2) Garantia se constituie prin Scrisoare de garantie bancara emisa de catre o banca agreata de
ambele parti, in favoarea Beneficiarului ,in original in termen de 10 zile de la data semnrii contractului si
va avea o valabilitate de cel putin 6 luni de la data emiterii. .Prelungirea termenului contractului prevazut
obliga Executantul la extinderea valabilitatii Scrisorii de garantie bancara,cu minim 6 luni de la data
expirarii SGB-ului prezentate initial.

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

10.3. Garantia de buna executie se va restitui de catre beneficiar catre executant in termen de
30 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11 OBLIGATIILE EXECUTANTULUI
11.1. (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile mentionate la art. 2 al prezentului

contract si de a le finaliza, precum si de a remedia viciile acestora, cu atentia si promptitudinea cuvenite,
in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2) Executantul va asigura transportul deseurilor din fier la REMAT si va transmite catre S.C.
CONPET S.A. nota de greutate emisa la predarea acestor deseuri.

(3) Va instiinta reprezentantul S.C. CONPET S.A. de executarea fiecarui transport a deseurilor
(4) Executantul va executa lucrările corespunzător şi În conformitate cu prevederile contractului.

Executantul va asigura În totalitate paza, supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi
utilajele necesare execuţiei lucrărilor. Se consideră că toate materialele şi echipamentele de pe santier
sunt proprietatea beneficiarului.

(5) Executantul are obligatia, inainte de inceperea lucrarilor, de a comunica in scris Beneficiarului
identitatea responsabilului tehnic cu executia, atestat in domeniu, conform legislatiei in vigoare si de a
asigura urmarirea executiei lucrarilor prin acesta.

(6) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru: transportul si depozitarea materialelor provenite,
pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legale in vigoare.

(7) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile Beneficiarului in orice
problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la executia lucrarilor, inclusiv
suspendarea executiei tuturor lucrarilor sau a unei parti a acestora. In cazul in care Executantul considera
ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in
scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia
cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

(8) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor acestora Executantul are obligaţia:



a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este
autorizată şi de a menţine şantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atâta timp
cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Beneficiar) În starea de ordine necesară pentru evitarea
oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a Întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie,
Îngrădire, alarmă şi pază, În cazul În care sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de
către alte autorităţi competente, În scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) sa suporte costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate
de măsurat.

d) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi În afara şantierului şi
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat
din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

(9) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor acestora Executantul are obligaţia, În
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau În mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi a căilor publice sau private care

deservesc proprietăţile aflate În posesia Beneficiarului sau a oricărei alte persoane.
(10) Executantul va despăgubi Beneficiarul Împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor În justiţie,

daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau În legătură
cu obligaţia prevăzută la paragraful anterior, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

(11) Executantul are obligaţia de a utiliza În mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică
cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu
sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi
vehiculele, va limita şi va repartiza Încărcăturile, În aşa fel Încât traficul suplimentar ce va rezulta În mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau a altora asemenea, de pe şi pe
şantier, să fie limitat, În măsura În care este posibil, astfel Încât să nu producă deteriorări sau distrugeri
ale drumurilor şi podurilor respective.

(12) În cazul În care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică
cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor
sau altora asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi Beneficiarul Împotriva tuturor
reclamaţii lor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(13) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute În contract, Executantul este responsabil şi va
plăti consolidarea, modificarea sau Îmbunătăţirea, În scopul facilitării transportului materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau
care se află pe traseul şantierului.

(14) Pe parcursul execuţiei lucrării Executantul are obligaţia:
a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile pe şantier;
b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
c) de a aduna şi de a Îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de

orice fel;
(15) Executantul raspunde in mod unilateral in cazul depasirii limitelor terenului pus la dispozitie

de Beneficiar, in cazul neaducerii terenului la starea initiala atat pe amplasamentul lucrarii cat si in zona
organizarii proprii de santier si a celorlalte zone riverane amplasamentului lucrarilor.

(16) Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale beneficiarului sau ale
reprezentatilor beneficiarului nu vor exonera executantul de obligatiile sale, asumate prin prezentul
contract.

(17) Ofertantul are obligatia de a prezenta, in copie contract valabil, incheiat cu o firma
specializata in preluarea /depozitarea materialelor nevalorificabile rezultate in urma
demolarii/dezafectarilor

(18) Executantul are obligatia de a incheia conventia HSEQ cu Beneficiarul.



12. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
12..1. La data inceperii lucrarilor, beneficiarul va comunica executantului numele reprezentantului

imputernicit, din partea beneficiarului. Beneficiarul va desemna un reprezentant pentru asigurarea
verificării execuţiei corecte a Lucrărilor. Beneficiarul poate numi de asemenea un reprezentant pentru a
îndeplini anumite îndatoriri. Aceste persoane vor fi desemnate de beneficiar printr-o înştiinţare către
executant. Beneficiarul va înştiinţa executantul despre autoritatea şi îndatoririle delegate reprezentantului
sau reprezentanţilor beneficiarului.

12.2. Beneficiarul va emite procese verbale de casare si notele de insotire a transporturilor
pentru bunurile ce vor fi predate la REMAT .

12.3. Reprezentantul Beneficiarului va participa la predarea deseurilor din fier la punctele
de lucru ale REMAT- ului.

12.4. Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea oricăror informaţii furnizate
executantului, precum şi de dispoziţiile date, dupa caz.

12.5. Beneficiarul are obligatia de a efectua plata lucrarilor la termenul scadent, prevazut in
prezentul contract.

13. ÎNCEPEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR
13.1. Executantul are obligaţia de a începe executarea prezentului contract la data semnarii

procesului verbal de predare-primire amplasament, semnat de catre Beneficiar si Executant.
13.2. (1) Data procesului verbal predare - primire amplasament este data de referinta pentru

termenul de executie a lucrarilor.
(3) Executantul trebuie să notifice Beneficiarului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări

Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
13.3. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie de detaliu şi să fie

terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie se consideră date
contractuale.

(2) Inainte de inceperea lucrarilor, obiectele propuse pentru daramare vor fi verificate amanuntit,
dupa care se va intocmi un proces verbal in care se descrie situatia de fapt a cladirii si partile care vor
fi demolate, sau masurile de consolidare provizorie sau definitiva . Pe baza procesului verbal se va
intocmi proiectul de organizare a lucrarilor de demolare a constractiei, care va fi aprobat de conducerea
tehnica a santierului.

(3) Executantul lucrarii va lua masurile necesare contra prabusirii posible a diferitelor parti ale
constructiei ce se demoleaza.

(4) Demolarea partilor componente ale cladirilor trebuie executata, incat demolarea unei partid
in cladire sau a unui element de constructie sa un atraga prabusirea neprevazuta a altei parti sau altui
element.

13.4. (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili
conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor, atestati conform legislatiei in vigoare,
respectiv a reprezentantului din partea Executantului şi a reprezentantului imputernicit, din partea
Beneficiarului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Beneficiarului la locul de
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.5. (1) Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare
pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei
aferente acestora, revine Executantului.

(2) Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale
puse în operă vor fi suportate de Executant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare



calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.

(3) Gropile ramase dupa demolare vor fi astupate sau imprejmuite . Materialele ramase dupa
demolare vor fi depozitate, pentru a un constitui un pericol pentru trecatori.

13.6. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
Beneficiarului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica Beneficiarului, ori de câte ori astfel de lucrări sunt
finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia
Beneficiarului, şi de a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate
conform documentaţiei de execuţie, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către
Beneficiar, iar în caz contrar, de către Executant.

14. ÎNTARZIEREA EXECUTIEI LUCRARILOR
14.1. În cazul în care:
a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
b) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului

de catre Executant, indreptatesc Executantul sa solicite, pe de o parte, prelungirea perioadei de executie
a lucrarilor sau a oricarei faze a acestora si, pe de alta parte, suspendarea contractului pe o perioada
determinata de motivul legal invocat, partile vor revizui, daca este cazul, de comun acord, perioada de
executie.

Cl) In cazul in care motivul legal invocat nu mai este actual, Executantul are obligatia sa notifice
imediat Beneficiarul asupra datei la care lucrarile vor fi reluate sau

C2) In cazul in care Beneficiarul constata disparitia motivului pentru care a fost suspendat contractul,
poate sa notifice Executantul asupra datei la care lucrarile vor fi reluate.

14.2. Decalarea termenului de execuţie nu dă dreptul Executantului de a solicita actualizarea valorii
contractului.

15. FINALIZAREA LUCRARILOR. INSTIINTAREA DE RECEPTIE.
15.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin prezentul contract

si prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de
la data începerii lucrărilor, dar care nu poate depasi termenul total de executie stabilit in prezentul
contract.

15.2. La finalizarea lucrărilor in ansamblu Executantul are obligaţia de a notifica în scris
Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

15.3. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa
Executantul de decizia sa de a recepţiona lucrările transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de
Recepţie a Lucrărilor.

15.4. Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren
Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în
care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se şi
termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la
o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

15.5. 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 Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.6. Indeplinirea de catre Executant a obligatiei de a executa lucrarile este confirmata prin
semnarea, fara obiectiuni, a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor de comisia de recepţie.



16.RECEPTIA
16.1 Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de

executie a lucrarii de la art 4

17. MODALITATI DE PLATA. FACTURARE. EVALUAREA LUCRARILOR
17.1 Furnizorul va emite factura conform art 155(1)Cod Fiscal Lg 571/2003.achizitorul are

obligatia de a efectua plata facturilor cu ordin de plata in lei dupa indeplinirea clauzelor prevazute la
art.15.6

(1) Platile vor fi efectuate direct de catre Beneficiar, Executantului/liderul asociatiei. Liderului
asociatiei ii revine responsabilitatea platii asociatilor.

(2) Termenul de plata al facturilor de catre Beneficiar, Executantului este: 30 zile de la
inregistrarea facturii la Beneficiar.

(3) Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către Executantului cu ordin de plată, în lei.
17.2. lntarzieri in efectuarea platii
(1) În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea

termenului scadent al platii prevazut in contract, acesta are obligaţia de a plăti penalitati in cuantum de
0,5% pe zi, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

(2) Beneficiarul va plati aceasta suma pe baza unei facturi emisa de catre Executant. Penalitatile
calculate vor fi notificate si facturate catre Beneficiar. Beneficiarul are obligatia de a achita factura de
penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.

18. NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE CATRE EXECUTANT. PENALITATI. REZILIEREA
CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI

18.1. (1) În cazul în care Executantul nu-şi îndeplineste obligaţiile asumate in termenele stabilite
prin art. 4, Executantul are obligatia de a plati Beneficiarului, ca penalităţi, o sumă in cuantum de 0,5%
pe zi din valoarea lucrarilor neexecutate, ori a lucrarilor executate necorespunzator, pentru fiecare zi de
intarziere. Penalitatile pot depasi cuantumul sumelor datorate.

(2) Penalitatile calculate vor fi notificate Executantului. Executantul are obligatia de a achita in
termen de 3 (trei) zile lucratoare de la primirea notificarii, suma calculata drept penalitati. Beneficiarul va
emite factura catre Executant dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

(3) Nu se considera intarziere perioada dintre probe si cuplare (operatiune care tine de
programul de pompare al SC CONPET SA).

(4) Dacă in perioada de derulare a contractului, Executantul:
a) abandonează lucrările;
b) a cesionat obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract fara

acceptul Beneficiarului;
c) depaseste cu 30 de zile termenul prevazut la art. 4.2.;
d) refuză sau nu respecta instrucţiunile motivate ale Beneficiarului;
e) nu reuşeşte să ducă la îndeplinire lucrările prompt şi fără întârziere;
f) nu incepe lucrarile in termen, nu respecta datele intermediare din graficul de executie sau nu

reia lucrarile suspendate in termen de 5 zile de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
g) nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in

termenul stabilit de Beneficiar,
Beneficiarul va notifica Executantul pentru remedierea acestor aspecte.

(5) Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către Beneficiar, Executantul nu
ia toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, Beneficiarul poate, printr-o a doua
înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, sa rezilieze contractul si să pretinda plata de daune interese.

(6) Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de
zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care



conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrara interesului public.

(7) Contractul mai poate inceta si prin ajungere la termen, acordul partilor, declararea falimentului
sau insolventa a Executantului.

19. PLATA LA REZILIEREA CONTRACTULUI
19.1. Contractul poate inceta prin una din urmatoarele modalitati: la ajungere acestuia la termen,

prin acordul partilor, prin declararea falimentului sau prin insolventa Executantului
19.2. Nerespectarea de catre Executant a obligatiilor si conditiilor specifice prevazute in Caietul

de lucrari, da dreptul Beneficiarului sa solicite rezilierea contractului precum si plata de daune interese
reprezentand contravaloarea lucrarilor neexecutate .

19.3. In situatia incetarii contractului inainte de teremenul stabilit, din vina Executantului da
dreptul Achizitorulului de a solicita plata de penalitati in procent de 0,1% pe zi din valoarea contractului
calculata de la data constatarii nerespectarii obligatiei pana la data contractarii unor noi lucrari in urma
desfasurarii unei noi proceduri de achizitie, conform legii.

20. RESPONSABILITATEA EXECUTANTULUI FATA DE LUCRARI
20.1. (1) Executantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la data

inceperii până la data incheierii, fara obiectiuni, a Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în perioada menţionată mai sus, Executantul va
remedia aceste pierderi sau daune astfel încât lucrările să fie conforme cu prevederile contractului.,
Executantului ii revin obligatiile prevazute la art. 13.

(2) Cu excepţia cazurilor în care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Beneficiarului,
Executantul va despăgubi Beneficiarul, agenţii şi angajaţii acestuia şi pe ceilalţi Executanti ai
Beneficiarului pe santier pentru toate pierderile sau daunele produse lucrărilor şi pentru toate revendicările
sau cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor contractului din neglijenţa sau din vina
Executantului, agenţilor sau angajaţilor săi.

21. CESIUNEA
21.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin

contract.

22. FORTA MAJORA
22.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.

22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

23. SOLUTIONAREA L1TIGIILOR
23.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau

rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre
reprezentantii lor.

23.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea neintelegerilor pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor de judecata, competente material de la sediul Achizitorului



24. COMUNICARI
24.1. (1) Orice comunicare Între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să

fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât În momentul transmiterii cât şi în momentul

primirii.
(3) Data comunicarii se considera data luarii la cunostinta.
24.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în

scris a primirii comunicării.
24.3. Orice modificare a prezentului contract se poate face cu acordul partilor prin act additional

ce va face parte integranta din contract.

25. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

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

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

BENEFICIAR
S.C. CONPET S.A Ploiesti

EXECUTANT
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6CONPET

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
______________________________ " ne oferim ca, În

(denumirea/numele operatorului economic)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse În documentaţia mai sus menţionată, să executam
lucrarile _

(denumirea lucrarilor)
pentru suma totala de RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugata in

(suma in litere si in cifre)
valoare de RON.----------

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, În cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam
lucrarile in termenul ofertat.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _
(durata in litere si cifre)

zile, respectiv până la data de , şi ea va ramâne obligatorie
(ziua/luna/anul)

pentru noi şi poate fi acceptată oricând Înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Până la Încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, Împreună cu comunicarea

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant Între noi.

Precizăm că:

o depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate Într-un formular de ofertă separat,
marcat În mod clar "alternativă";

o nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opliunea corespunzătoare)

Am Înţeles şi consimţim că, În cazul În care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie În conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.

Data __ ,__ ,__

________ , În calitate de , legal autorizat să semnez

(denumire/nume operator economic)

(semnatura)
oferta pentru şi În numele _
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6CONPET

DECLARAŢIE PRIVIND UTllAJElE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A

CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant Împuternicit al

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals În acte publice, că datele
prezentate În tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare detaliu şi Înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, În scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care Însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare În scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar În legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

(semnătură autorizată)
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6CONPET

LISTA
cuprinzând cantităţi le de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

Nr. Denumire U.M. Cantitate Forma de detinere
crt. utilai/ech ioament/i nstalatie

Angajament
Proprietate In chirie de punere

la dispozitie
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DECLARATIE
privind echipamentele

6CONPET

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
____________________________ , declar pe propria

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului)
răspundere, ca, in cazul in care oferta depusa de societatea noastra va fi declarata castigatoare,
utilajele si echipamentele pe care le-am declarat in "Lista de utilaje" sunt disponibile la data inceperii
executiei lucrarilor.

Inteleg ca prezenta declaratie face parte integranta din oferta prezentata de societatea pe care
o reprezint, oferta cu caracter ferm si obligatoriu.

Operator economic,

(semnatura autorizată)

Demolare cladire dispecerat incinta Oii Terminat Constanta Pagina 5 din 8

mailto:conpet@conpet.ro;
http://www.conpet.ro


se eONPET SA
Str. Anul 1848 nr. 1-3. Ploiesti. 1.00559. Prahova. Roma,nla
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 M 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.r,o

6CONPET

DECLARAŢIE PRIVIND PERSONALUL RESPONSABIL PENTRU INDEPLINIREA
CONTRACTULUI ŞI PERSONALUL DE CONDUCERE

Subsemnatul, , reprezentant împuternicit al
, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în

acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice
să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai cu privire
la orice aspect tehnic şi

(denumirea şi adresa autoritatii contractante)
financiar în legatură cu activitatea noastră.

Declar ca pentru executia contractului

(se precizeaza obiectul contractului de executie lucrari si servicii de proiectare)
voi folosi urmatorul personal:

Tie eersonal

Personal de
conducere

Nume si prenume Functia Certifica re/atestare

Personal
angajat,
responsabil
pentru
indeplinirea
contractului1

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării

Operator economic,

(semnatura autorizată )
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6CONPET
PROPUNEREA TEHNICA

1. Valoarea serviciilor si/sau lucrarilor subcontractate:

Nr. Denumire/lucrari
Procent Valoare

crt.
Subcontractant subcontractate

subcontractat din subcontractata
pretul total ofertat

1
2

(10 % din valoarea fara TVA a contractului, conform Fisei

2. Garantia de buna executie va fi constituita prin: retineri successive din platile datorate pentru facturi
partiale sau prin Instrument de Garantare, in cuantum de _

de date a achizitiei)

3. Durata totala de executie: zile de la data semnarii contractului:
(max. 45 de zile de la data semnarii contractului, conform Fisei de date a achizitiei)

4. Respectarea etapelor de executie si cerintelor prezentate in Caietul de sarcini:

5. Solutiile tehnice adoptate:

6. Justificarea solutiilor tehnice adoptate:

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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