
SECTIUNEA III
CONTRACT DE LUCRARI



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. 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. !Iasi Liviu - Director General si d-na
ec. Sanda Toader - Director Financiar, in calitate de ACHIZITOR

si,
S.C S.R.L., 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:
Prestatorul se obliga sa execute "servicii pentru intretinerea si repararea echipamentelor si

accesoriilor sistemului de ventilatie climatizare din cadrul dispeceratului central S.C. CONPET
S.A. Ploiesti, str.anuI1848, nr.1-3", , in perioadele convenite, in conformitate cu Caietul de sarcini
(anexa nr.1), Propunerea tehnica si financiara (anexa nr. 2) si cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Pretul total al contractului stabilit in baza propunerii tehnice si financiare (anexa 2), este in

limita a maxim Iei lei fara TVA respectiv Iei fara TVAlan din care: .
lei fara TVAlan/revizie pentru Servicii de Mentenanta si Iei fara TVAlan pentru Reparatii
Accidentale ..

3.2. Pretul este ferm, pe toata durata de executie a contractului si include toate costurile
prestatorului, directe si indirecte, legate de executia contractului, de prestarea serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract, conform propunerii tehnico-financiare, anexa 2 la prezentul contract.

3.3. In cazul in care beneficiarul nu va cheltui intreaga suma estimata la art. 3.1., prestatorul nu
va putea emite pretentii financiare pentru suma ramasa necheltuita.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi contractante si se

deruleaza pe o perioada de 24 luni de la data semnarii.
4.2. Termenele de executie pentru lucrarile de interventii si reparatii accidentale sunt:
4 ore pentru lucrarile de interventii la avarii, de la primirea comenzi;
24 ore pentru lucrarile de reparatii cu piese din sistemul de siguranta, de la primirea comenzi;
48 ore pentru lucrarile de interventii si reparatii cu piese aduse din import, de la primirea
comenzi;
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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

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 intretinerea si repararea echipamentelor si accesoriilor sistemului de

ventilatie climatizare din cadrul dispeceratului central;
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.

g) zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 121-184 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 - financiara - Anexa nr.2
c) Scrisoarea de garantie bancara
d) Conventia privind Sanatatea si Securitatea in munca-Situatii de Urgenta - Protectia Mediului

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.
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9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Prestatorul 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 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 beneficiar.

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 beneficiarului. Instrumentul de garantare se va prezenta
de catre prestator beneficiarului in termen de 10 zile de la semnarea contractului si va avea o
valabilitate de 36 luni (durata contractului + 12 luni perioada de garantie a pieselor).

10.2. Beneficiarul 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, beneficiarul 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 beneficiar 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.

11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul

si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica si la
termenele convenite.

(2) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile, de a asigura resursele umane, 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.

11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. 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. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu standardele şi
procedurile internaţionale În domeniu;

(2) Prestatorul se obliga sa presteze servicii pentru intretinerea si repararea echipamentelor si
accesoriilor sistemului de ventilatie climatizare din cadrul dispeceratului central S.C. CONPET S.A.
(revizii programate) după cum urmează:

a) Mentenanta sistemului de ventilatie c1imatizare instalat in spatiul S.C. CONPET S.A. Ploiesti,
respectiv cladire Dispecerat Central, str. Anul 1848, nr.1-3, Ploiesti (revizii programate):
- se realizeaza pe baza unui program stabilit de comun acord cu beneficiarul (in intervalul orar 17.30
- 22.000 de luni pana vineri,sambata si duminica);
- principalele operatiuni care se executa la acesta categorie de servicii sunt mentionate in caietul de
sarcini
b) reparatii ale defectelor sistemului constatate cu ocazia reviziilor sau la sesizarea beneficiarului.

(3) Sa prezinte si sa predea beneficiarului, spre avizare Graficul de esalonare a serviciilor
efectuate conform pct. 2.
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12. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
12.1. Achizitorului are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului orice facilitati si/sau

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

12.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor la scadenta.

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

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-economica si din Caietul de sarcini.
13.2. Reviziile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul

are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor si imputerniciti pentru acest
scop.

13.3. (1) Serviciile pentru intretinerea si repararea echipamentelor si accesoriilor sistemului de
ventilatie, c1imatizare din cadrul dispeceratului central S.C. CONPET S.A. se va face pe baza de proces
verbal la intrarea in reparatie, numai in prezenta reprezentantilor partilor contractante.

(2) In cazul in care in urma intocmirii procesului verbal de constatare tehnica apar piese
degradate sau necorespunzatoare, care necesita inlocuire, acestea se vor inlocui numai cu acordul
scris al achizitorului. Eventualele piese necorespunzatoare care necesita inlocuire se vor factura
ulterior pe baza facturilor de achizitie de la producatori si insotite de certificate de garantie.

13.4. (1) Receptia cantitativa si calitativa se face in prezenta Prestatorului si persoana
desemnata de Achizitor pentru locatie, ocazie cu care se incheie proces verbal de receptie.

(2) Calitatea reparatiilor va fi obligatoriu atestata de catre prestator prin certificate de garantie.

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
serviciilor.
(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 prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act
aditional.

14.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta termenele de executie,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea datei etapelor de
prestare a serviciilor se face cu acordul partilor, prin act aditional.

14.4. Cu exceptia prevederilor articolului 19 si in afara cazului in care beneficiarul este de acord
cu o prelungire conform articolului 14.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului
de a solicita penalitati prestatorului potrivit prevederilor articolului 17.1.

15. MODALITATI DE PLATA
15.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155, alin. 1, Cod Fiscal, pe baza documentelor

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

15.2 Ahizitorul va efectua plata catre prestator prin ordin de plată În lei, in termen de 30 zile de
la data inregistrarii facturii la beneficiar.

15.3. Pentru eventualele reparatii suplimentare, in baza procesului verbal de constatare incheiat
intre parti, acestea vor incheia act aditional, la aceleasi preturi unitare din oferta. Materialele
suplimentare puse in opera se vor justifica cu facturi de achizitie.
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16. GARANTIA SERVICIILOR
16.1. (1) În perioada de garanţie prestatorul are obligaţia, În urma dispoziţiei date de achizitor,

de a executa toate lucrările de modificare şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este
nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Prestatorul are obligaţia de a efectua 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.

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

prezentului contract obligaţiile asumate, beneficiarul 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 3 (trei) zile lucrătoare de la data inregistrarii notificarii. Dupa incasarea sumelor
reprezentand penalitati, beneficiarul 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 articolul 15.2, 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. REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI
18.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin art. 11, in termenul stipulat la art. 4 si a

obligatiilor asumate prin art. 12 in termenul stipulat la art. 15.2 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 beneficiarului 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, beneficiarul 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.

18.2. (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.

18.3. La rezilierea contractului conform art. 18.1 (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.

18.4. În cazul prevăzut la art. 18.2 (1) prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

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

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.
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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.

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. ASIGURARI
20.1. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plăti bile

prin lege, În privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de prestator, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

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

23. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
23.1. Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din

acel contract, obligaţiile născute rămânând În sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate
şi asumate iniţial.

23.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea sa
tehnica.

(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de beneficiar 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.

23.3. Prestatorul are obligaţia, În cazul În care a subcontractat părţi din contract, de a Încheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, În aceleaşi condiţii În care el a semnat contractul cu
achizitorul.

23.4. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la Încheierea contractului 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.

23.5. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de beneficiar de modul În care Îndeplineşte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul În care Îşi
Îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu Îşi
Îndeplinesc partea lor din contract.

23.6. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a Îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi
notificată beneficiarului.

Page 6 of7



Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, in doua exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
S.C. CONPET S.A.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Liviu "aşi

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Sanda Toader

DIRECTOR DEPARTAMENT MANAGEMENTUL
ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR, , ,

Ing. Radu Albu

e SEF BIROU C.F.P.
Ec. Aura Gordie

SERVICIU JURIDIC

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV
Ing. Vasile Crisan

SEF SERVICIU ACHIZIŢII,
Jr. Agripina TÎrcavu

SERVICIU ACHIZIŢII
Ing. Popescu Florina

PRESTATOR

DIRECTOR GENERAL
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