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6CONPET

INVITATlE PARTICIPARE

s.e. eONPET S.A. Ploiesti organizeaza o selectie de oferte in vederea contractarii
achizitiei serviciului de inchiriere a 20 echipamente de printare format A4 monocrom de
retea duplex automat si a 50 bucati de cartus toner nou (minim 10.000 pagini).

Termenul de plata al facturii este de 30 zile de la data inregistrarii acesteia la
achizitor.

Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 90 zile timp in
care avem obligatia de a atribui contractul.

Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
se eONPET SA isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu respecta cerintele

enumerate, chiar daca acesta ofera preturile cele mai scazute.
Pretul va fi exprimat in RON fără TVA. Pretul ofertei este considerat ferm

exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

Oferta se va depune la registratura societăţii noastre, situată în Ploieşti, str. Anul
1848, nr. 1-3, in plic sigilat, până la data de 11.07.2014, ora 12.00. Pe plic se va
menţiona procedura pentru care a fost depusă, respectiv achizitia serviciului de
inchiriere a 20 echipamente de printare format A4 monocrom de retea duplex automat
si a 50 bucati de cartus toner nou (minim 10.000 pagini).

Atât prezenta solicitare, cât şi oferta transmisă de dumneavoastră, nu constituie un
contract de angajare Între societăţile noastre.

Anexăm prezentei următoarele:
- proiect de contract
- caiet de sarcini
Vă mulţumim pentru colaborare.e eu stimă,

~
DIRECTOR DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL

ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR

Sef Serviciu Achizitii
Jr. Agripina Tircavu

~
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Caiet de Sarcini

Obiectiv: Inchirierea a 20 de echipamente de printare format A4 monocrom, de retea,
duplex automat.

Incheierea unui astfel de contract presupune:
• Plata unui abonament lunar pentru fiecare echipament inchiriat;
• Achizitionarea tot prin acest contract a cartuselor toner consumate de

echipamentele inchiriate;
Obligatiile prestatorului sunt:

• Repararea si intretinerea echipamentelor se face gratuit de catre prestator,
exceptand defectiunile aparute ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a
acestora (ex. loviri, cazaturi, inundatii etc );

• Prestatorul asigura contra cost cartusele toner necesare utilizarii echipamentului;
• In cazul defectarii unui echipament, prestatorul il inlocuieste fara nici un cost in

maxim 24 ore de la anuntarea defectiunii.

Estimam ca intr-un an de zile sunt necesare un numar de 50 de cartuse tonere. Aceasta
cantitate nu este obligatoriu a fi comandata.

Platile vor fi efectuate astfel:
• Prima plata va fi formata din cost inchiriere echipamente.
• In lunile urmatoare se va plati cost inchiriere echipamente plus costul cartuselor toner

inlocuite in luna anterioara (daca este cazul).

Pentru a putea departaja ofertele, acestea trebuie sa contina datele din tabelul de mai jos:

Produs Bucati Pret unitar Pret total
(Lei fara TVA) (Lei fara TVA)

Imprimanta A4 monocrom, de 20 20 x pret unitar x 12 luni
retea, duplex automat
Cartus toner nou (minim 10.000 50 50 x pret unitar
pagini)
Total oferta

Sef Ser,v}ciu IT
Flav'i~6deanu

~1/

Sef Birou AlO
Eduard Scarlat



CONTRACT DE SERVICII
nr. S-CA - CD__ din _

incheiat in baza
RAPORTULUI EVALUARE nr .

si a Comisiei de Evaluare numita prin decizia nr .
Intre,
1. 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 legal prin dl. ing. lIasi Liviu - Director General si d-na
ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de ACHIZITOR

si,
................................... , cu sediul in , str , nr , cod: , judetul

................... telefon , fax , cod de inregistrare fiscala , inregistrata la
Registrul Comertului sub numarul , cod IBAN deschis la
............................. , reprezentata legal prin , in calitate de PRESTATOR

a intrevenit prezentul contract

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
2.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciul de inchiriere 20 echipamente de printare format A4

monocrom, de retea duplex automat in perioadele convenite, in conformitate cu Caietul de sarcini (Anexa
1), Propunerea tehnico-financiara (Anexa 2) si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de

..................... Iei/an, fara TVA (pret inchiriere 20 imprimante A4 monocrom de retea, duplex automat si
aproximativ 50 bucati de cartus toner nou)

3.2. Pretul este ferm, pe toata durata de derulare a contractului.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti contractante.
4.2. Contractul are o durata de 12 luni de la data intrarii in vigoare.

5. DEFINITII
5.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre achizitor

si un prestator de servicii, in calitate de prestator; prezentul contract si toate anexele sale.
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) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de

sarcini si in propunerea tehnica;
f) 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.
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g) 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 1
b) Propunerea tehnico-economica - Anexa 2.

7. STANDARDE
7.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre prestator

in propunerea sa tehnica.

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
- de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor

persoane implicate in indeplinirea contractului;
- 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 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 sau in legatura cu prestarea serviciilor; si

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

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE (prin instrument de garantare)
10.1. (1) Garantia de buna executie este in procent de 10% din valoarea fără TVA a contractului,

respectiv Iei (RON).
(2) Garantia se constituie prin instrument de garantare emis de o banca sau societate de asigurari

agreata de ambele parti in favoarea achizitorului. Instrumentul de garantare se va prezenta de catre
prestator achizitorului in termen de 10 zile de la semnarea contractului si va avea o valabilitate egala cu cel
putin durata contractului.

10.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste 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. Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor catre prestator in termen de 14 zile
de la data incheierii procesului verbal de receptie, fara obiectiuni, la data finalizarii contractului.

10.4. Garanţia serviciilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului
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11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu propunerea sa tehnica si la termenele
convenite.

11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
termenele stabilite prin prezentul contract. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor
si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

11.3. Prestatorul se obliga:
a) ca repararea si intretinerea echipamentelor se va face gratuit exceptand defectiunile aparute ca

urmare a utilizarii necorespunzatoare a acestora (ex. loviri, cazaturi, inundatii, etc.);
b) asigura contra cost cartusele toner necesare utilizarii echipamentului;
c) in cazul defectarii unui echiapament, il inlocuieste fara nici un cost in maxim 24 ore de la

anuntarea defectiunii.
11.4. Prestatorul se obliga sa indeplineasca obiectul contractului, astfel cum este definit la art. 2 al

prezentului contract.

12. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
12.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe

care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru indeplinirea
contractului.

12.2. Achizitorul se obliga sa achizitioneze tot prin acest contract cartusele toner pentru
echipamentele inchiriate.

12.3. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor la scadenta prin plata unui abonament
lunar pentru fiecare echipament inchiriat

13. RECEPTIE SI VERIFICARI
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu solicitarile caietului de sarcini si cu prevederile din propunerea tehnico - economica.
13.2. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor si

imputerniciti pentru acest scop.
13.3. Predarea - primirea imprimantelor laser A4 monocrom se va face pe baza de proces verbal la

intrarea in societate incheiat intre prestator si Sef Birou A.I.D.

14. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1. (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizat in termenul convenit de parti,

termen care se calculeaza de la data semnarii contractului.
(2) In cazul in care intervin:
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 prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act
aditional.

14.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta termenele si obligatiile din
caietul de sarcini, modificarea termenului de executie se face cu acordul partilor, prin act aditional.

14.3. Cu exceptia prevederilor art. 19. si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o
prelungire conform art 14.2 o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati prestatorului potrivit prevederilor art. 16.1.

15. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
15.1. Achizitorul va efectua plata serviciul de inchiriere 20 echipamente de printare format A4

monocrom, de retea duplex automat ce face obiectul prezentului contract astfel:
- prima plata va fi formata din cost inchiriere echipamente;
- lunile urmatoare se va plati cost inchiriere echipamente plus costul cartuselor toner inlocuite in

luna anterioara (dupa caz)
Page 3 of5



15.2. Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, dupa semnarea procesului verbal predare primire, incheiat intre prestator si Sef Birou AI.D.

15.3. Termenul de scadenta: 30 de zile de la data inregistrarii facturii la achizitor.

16. PENALITATI, DAUNE -INTERESE
16.1 În cazul În care, prestatorul nu Îşi Îndeplineste, in termenele prevazute la art. 4 al prezentului

contract obligaţiile asumate, 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.

16.2. Penalitatile calculate vor fi notificate catre prestator. Prestatorul are obligatia de a achita
penalitatile in termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data inregistrarii notificarii. Dupa incasarea sumelor
reprezentand penalitati, achizitorul transmite factura prestatorului.

16.3. În cazul În care achizitorul nu onorează facturile În termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevăzute la art 15.2, prestatorul poate solicita plata de penalitati in cuantum de 0,5% pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin art. 11, in termenul stipulat la art. 4 si a obligatiilor

asumate prin art. 11 in termenul stipulat la art. 15.3 ale prezentului contract, dă dreptul părţii lezate de a
cere rezilierea contractului de prestari servicii şi de a pretinde plata de daune-interese.

(2) Daca in perioada de derularea a contractului:
- prestatorul a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din

servicii fara acceptul achizitorului;
- autorizatiile prestatorului sunt anulate;
achizitorul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.

Dacă, În termen de 7 zile de la primirea notificarii emise de către achizitor, prestatorul nu-si
remediaza aceste aspecte, achizitorul poate, printr-o a doua notificare emisă În termen de 10 de zile de la
data emiterii primei notificari, sa considere contractul desfiintat de plin drept (pact comisoriu de grad III) si
să rezilieze contractul.

17.2. (1) Achizitorul Îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestari servicii, În cel
mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data Încheierii contractului
şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale În aşa măsură Încât Îndeplinirea contractului respectiv
ar fi contrară interesului public.

17.3. La rezilierea contractului conform art. 17.1(2) 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.

17.4. În cazul prevăzut la art 17.2 (1) prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

17.5. Contractul poate inceta si prin acordul partilor, declararea falimentului sau insolventa
prestatorului.

18. CESIUNEA
18.1. Prestatorul nu poate cesiona total sau parţial prezentul contract.

19. FORTA MAJORA
19.1. Forţa majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţioneaza.
19.2. 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.
19.3. 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.

19.4. 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.
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20. LITIGII
20.1. 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 reprezentantii lor.
20.2. 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.

21. COMUNICARI
21.1. (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.
(3) Data comunicarii se considera data luarii la cunostinta.

22. CLAUZE FINALE
22.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile

contractante.
22.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,

reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara
incheierii lui.

22.3. 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 nutit inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Prezentul contract s-a incheiat astazi,
originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
S.C. CONPET S.A. Ploiesti

_______ ,' la Ploiesti, in 2 (doua) exemplare

PRESTATOR
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