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INVITATlE PARTICIPARE

CONPET

S.C. CONPET S.A Ploiesti organizeaza o selectie de oferte in vederea achizitiei
serviciului de "asigurare de raspundere civila pentru servicii de transport feroviar tip C (numai
manevra feroviara, inclusiv marfuri periculoase)".

Societatea va fi asigurata in caz de accidente/ incidente feroviare in cazul serviciilor de transport
marfuri periculoase (inclusiv infiltratii,poluare si contaminare de orice fel)

~ Limita de raspundere agregata: 40.000 EURO
~ Limita deraspundere / eveniment: 10.000 EURO din care:

• Vatamari corporale/persoana : 5.000 EURO
• Pagube Materiale: Diferenta dintre limita de raspundere/eveniment si

despagubiri acordate pentru vatamari corporale
~ Alte acoperiri: POLUARE ACCIDENTALA (inclusiv infiltratii, poluare si

contaminare de orice fel): 2.500 EURO
Prima de asigurare se achita integral.
Durata contractului de achizitie este de 1 an.
Oferta tehnica va respecta in totalitate cerintele din prezenta invitatie.
Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 60 zile timp in care avem

obligatia de a atribui contractul. 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.
. . O~e~aseAva_depune la r2istratoalO~tăţii noastrţ, situată .în Ploieşti, str..Anul 1848, nr. 1-3,
In plic sigilat, pana la data de f.L.I~ ~.., ora 12.00. Pe plic se va menţiona procedura de
achizitie a serviciului de "asigurare de raspundere civila pentru servicii de transport feroviar
tip C (numai manevra feroviara, inclusiv marfuri periculoase)".

SC CONPET SA isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu respecta cerintele minime
enumerate, chiar daca aceasta ofera preturile cele mai scazute.

Atat prezenta solicitare, cat si oferta transmisa de catre dumneavoastra, nu constituie un
contract de angajare intre societatile noastre.

Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract si polita de asigurare.
Anexam prezentei solicitarea AFER.

Va multumim pentru colaborare.
Cu stima,

DIRECTOR DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL

ACHIZITII LOR SI INVESTITIILOR

Sef Serviciu Achizitii

Jr. ~Tircavu
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CONTRACT DE SERVICII
nr. S-CA - CD__ din _

incheiat in baza
Raportului de Evaluare a ofertelor nr.

al Comisiei de Evaluare numita prin decizia nr.

Intre,
1. Păr1i1e contractante
1.1 S.C. CONPET S.A., cu sediul social În Mun. Ploiesti, Str. Anul 1848, Nr 1-3, Jud. Prahova, cod
poştal 100559, telefon 0244401360, fax 0244402304, C.U.1. 1350020, Înregistrată În Registrul
Comerţului sub nr. J29/6/1991, cont IBAN nr. R038 RNCB 0205 0448 6570 0001 deschis la BCR
Ploiesti, reprezentată legal prin Director General dl. ing. Liviu ILASI si Director Economic d-na. Sanda
TOADER, in calitate de Achizitor,

şi

e 1.2. SC SA., cu sediul in , Str , nr ,
cod postal , telefon , fax , număr de Înmatriculare in
Registrul Comertului , C.U.1. , autorizata de -
....................... , inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal al
.............................. , cont IBAN deschis la Banca
................................. , reprezentată legal prin reprezentată legal de , În calitate de
Prestator,

a intervenit prezentul contract,

2. Obiectul contractului
2.1. - Prestatorul se obligă să presteze pentru achizitor, serviciile de "asigurare de raspundere civila
pentru servicii de transport feroviar tip C (numai manevra feroviara, inclusiv marfuri periculoase)" , În
perioada convenita si În conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. Riscurile
asigurate de Prestator sunt riscurile de asigurare in caz de accidente/ incidente feroviare la
transportul de marfuri periculoase, inclusiv infiltratii, poluare si contaminare de orice fel.

e 3. Pretul contractului si modalitatea de plata
3.1. - Preţul serviciilor prestate de catre prestator pentru achizitor este de Iei, TVA 0,00,
conform propunerii financiare, anexă la contract.
3.2. - Achizitorul va plăti pretul contractului catre prestator, in termen de 30 de zile de la data semnarii
contractului de ambele parti, prin virament bancar in contul prestatorului - IBAN nr .
deschis la Banca .
3.3. - Preţul contractului nu se ajustează, este ferm si nu se modifica pe intreaga durata a prezentului
contract.

4. Durata contractului
4.1. - Durata prezentului contract este de 12 (douasprezece) luni de la data semnarii contractului de
ambele parti.

5. Definiţii
5.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:



a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre beneficiar
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 beneficiar, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - servicii pentru "asigurarea de raspundere civila pentru servicii de transport feroviar tip C
(numai manevra feroviara, inclusiv marfuri periculoase)"
e) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute 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.
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 contractului sunt:

a) propunerea tehnică şi propunerea financiară(anexa nr.1);
b)polita de asigurare;

7. Obligaţiile prestatorului
7.1'. - Prestatorul se obliga sa remita catre beneficiar, polita de asigurare, la momentul semnarii
prezentului contract.
7.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract În perioada
convenita şi În conformitate cu obligaţiile asumate.
7.3. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate În
propunerea tehnică si financiara, anexă la contract.
7.4. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul Împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni În
justiţie, ce rezultă din Încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci
Înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau În
legătură cu serviciile prestate.
7.5. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul Împotriva oricăror daune-interese, costuri,
taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei În care o astfel de Încălcare rezultă din
respectarea caietului de sarcini Întocmit de către achizitor.
7.6. - Prestatorul se obliga sa execute serviciile prevăzute În contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi În conformitate cu propunerea sa tehnică.e 7.7. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor ce fac obiectul prezentului
contract, precum si pentru siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

8. Obligaţiile achizitorului
8.1. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit În prezentul contract pentru serviciile prestate,
numai dupa remiterea de catre prestator catre achizitor a politei de asigurare.
8.2. - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate În termenul convenit.
8.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator În termen de maxim 30 de zile
de la semnarea prezentului contract.

9. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1. - 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.



9.2. - În cazul În care achizitorul nu achita contravaloarea politei de asigurare În termen de 30 zile de
la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi o suma
echivalenta cu 0,5% pe zi de intarziere din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a
obligatiilor.
9.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, În mod
culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea
contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.
9.4. - Achizitorul Îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intra in procedura
insolventei/falimentului, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul
la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.

10. Litigii
10.1. - 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.
10.2. - In cazul in care nu este posibila rezolvarea neintelegerilor pe cale amiabifa, partile se vor
adresa instantelor de judecata, competente material de la sediul achizitorului.

11. Limba care guvernează contractul
11.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

12. Comunicări
12.1. - Orice comunicare Între părţi, referitoare la Îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă În scris.
12.2. - Orice document scris trebuie Înregistrat atât În momentul transmiterii, cât şi În momentul
primirii.
12.3. - Comunicările Între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării În scris a
primirii comunicării.

13. Legea aplicabilă contractului
13.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost incheiat in Ploiesti, astazi data de ,' În 2 (două) exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR PRESTATOR
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

:_=A::U.T=O=R='T.='A=:t"EA===F=E=R=O=V=IARA====R=O=M=Â=N=Ă=-::::_=A=F=E=R==
ORGANISMUL DE LICENTE FEROVIARE ROMAN

Către: CONPET S.A. PLOIEŞTI

În atentia: Domnului Director Mentenantă Dezvoltare Gbeorghe IONESClJ

Prin prezenta vă atenţionăm că la data de 02.11.2014 expiră poliţa de asigurare seria ReF
1000600172/2013, privind asigurarea de răspundere civilă a operatorului feroviar, încheiată de societatea
dvs. cu societatea ~e asigurare~reasigurdre se GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. - Agenţia Ploieşti Paris_

Pentru a se evita suspendarea licenţei de transport feroviar în cazul în care nu se mai respectă
cerinţele privind asigurarea responsabilităţilor civile, vă rugăm ca până la data de 3J.l0.2()}4 Sel
transmiteţi la AFER - OLFR noul contract de asigurare.

Având în vedere că licenla de transport pe care o deţinel; este valabilă şi pentru servicii de
transport de mărfuri periculoase, este necesar să/aceli dovada că este acoperită şi răspunderea (:ivilâ
in caz de accidente/incidente feroviare in cazul acestor tipuri de transport (inclu.'1ivirifiltraţii, poluare şi
con/aminare de orice fel)

în vederea reactualizârii Acoperirii financiare privind răspunderea civilă Nr. 3 - anexă la Ikenţa
de transport feroviar nr. M - 034/27.02.2008, modificată, pe care o detineţi, este necesar să achitati
tariful aferent activităţii de verificare a modificării documentaţiei care a stat la baza eliberării licenţei,
calculat În confonnitate cu prevederile OMTI nr. 2180/2012, publicat În MOf, partea L nr.
830111.12.2012, în valoare de 492,5 Euro, la care se adaugă TV A.

Suma se va achita În lei la cursul de schimb valutar al BNR valahil in ziua plăţii, beneliciar
AFER Bucureşti, cod unic de Înregistrare RO 4283163, În contul mAN AFER: R043TREZ
70120F330800XXXX, deschis la Trezoreria operativă a sectorului I Bucureşti, cod BIC;
TREZROBU.

fl~~ft~-.

DIRECTOR OLFR

Bucureşti: Calea Grivlţel nr.393, sector 1, cod poştal 010719
Tel.: 021-307.79.45,021-307.79.07, fax: 021-307.79.87
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