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S.C. CONPET S.A Ploiesti organizeaza o selectie de oferte in vederea achizitiei serviciu
de expertiza tehnica a urmatoarelor cladiri in vederea executarii unor acoperisuri tip sarpanta
la: Sediu statie de pompare si garaj Baicoi si Dispecerat Constanta Sud 2.

Avand in vedere legislatia in vigoare cu privire la executia de lucrari de reparatii la cladirile
existente Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata , cu completarile si modificarile ulterioare - actualizata 2009 si legea nr.10/1995 privind
caliatatea in constructii cu modificarile ulterioare, este necesar sa se execute expertize tehnice privind
starea fizica si tehnica a constructiilor in vederea obtinerii autorizatiei de constructie si execuaterea
lucrarilor de reparatii.

In vederea obtinerii autorizatiei de constructie primariile solicita in mod expres expertizarea
tehnica a constructiilor in vederea executarii lucrarilor de reparatii.

Oferta tehnica va fi Întocmita si prezentata astfel Încât aceasta sa respecte cerintele prevazute
anterior.

Termenul de predare a serviciului de expertiza tehnica este de 30 zile de la data semnarii de
catre ambele parti contractante.

Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 120 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.f~rtase v~ depune la registra~~ ~Ci~ăţii noastre, situată. În Ploieşti, str..Anul 1848, nr. 1-3,
In plic sigilat, pâna la data de ..(W.~..~ ....J? ..~,ora 12.00. Pe plic se va menţiona procedura de
achizitie a serviciu de expertiza tehnica a urmatoarelor cladiri in vederea executarii unor
acoperisuri tip sarpanta la: Sediu statie de pompare si garaj Baicoi si Dispecerat Constanta
Sud 2.

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

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

Anexăm prezentei proiectul de contract
Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,

DIRECTOR DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL

ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR

Sef Serviciu Achizitii

Jr. Agripina Tircavu
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CONTRACT DE SERVICII

nr. S-CA CD din .
Încheiat În baza Hotărârii de adjudecare nr .! .

a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr .! .

1. S.C. CONPET S.A., cu sediul in Municipiul Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova,
telefon 0244/401330, fax 0244/516451, 402386, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Prahova, sub nr. J29/6/1991, cod fiscal RO 1350020, capital social subscris şi vărsat:
28.569.842,4 lei, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala
Romana - Sucursala Ploiesti, reprezentata legal, prin ing. lIasi Liviu - Director General si ec. Sanda
Toader - Director Economic, in calitate de BENEFICIAR

şi
SC SRL cu sediul În , str. , , ,

telefon :.. cod de Înregistrare fiscala , Înregistrată la Registrul
Comerţului de pe lângă , sub numărul având cod
................................................... deschis la reprezentata legal prin ,
În calitate de PREST ATOR.

au convenit sa incheie prezentul contract, cu respectarea urmatoarelor clauze.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciu de expertiza tehnica a urmatoarelor cladiri in

vederea executarii unor acoperisuri tip sarpanta la: Sediu statie de pompare si garaj Baicoi si
Dispecerat Constanta Sud 2, in vederea obtinerii autorizatiei de constructie si executarea lucrarilor
de reparatii, in conformitate cu propunerea tehnico-financiara (Anexa 1).

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Preţul convenit pentru Îndeplinirea În totalitate a obiectului contractului, plătibil

prestatorului de către beneficiar, este de Iei şi va rămâne ferm, pe toata
durata de derulare a contractului.

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Durata prezentului contract este de 30 zile de la data semnarii contractului de catre

ambele parti contractante.
4.2. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti contractante.

5. DEFINITII
5.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, Încheiat Între o

autoritate contractantă, În calitate de beneficiar, şi un prestator de servicii, În calitate de prestator;
b) beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite În prezentul

contract;
c) valoarea contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, În baza contractului,

pentru Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - presteze serviciu de expertiza tehnica a urmatoarelor cladiri in vederea executarii

unor acoperisuri tip sarpanta la: Sediu statie de pompare si garaj Baicoi si Dispecerat Constanta
Sud 2;

e) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea, prevăzute În Caietul
de sarcini şi În propunerea tehnică;

f) destinaţie finală - locul unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile;
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii

sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut În 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, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este
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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;

h) ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din
Noul Cod de procedura civila (L 134/2010).

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI. Documentele prezentului contract sunt:
a) Propunerea tehnico - economica - Anexa nr.1;
b) Garantia de buna executie - Anexa nr. 2;

7. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
7.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, În afara

acelor persoane implicate În Îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces În perioada de

derulare a contractului, În alt scop decât acela de a-şi Îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate În Îndeplinirea contractului se

va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare În vederea Îndeplinirii
contractului.

7.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

b) partea contractantă a fost obligată În mod legal să dezvăluie informaţia.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
8.1. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul Împotriva oricăror:
a) 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;

b) 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 beneficiar.

9. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
9.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator 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 respectiv suma de
................... Iei (5% din valoarea totala avand in vedere calitatea de IMM intocmita in baza Legii
346/2004).

(2) Prestatorul are obligaţia de a deschide un cont de disponibil distinct, la dispoziţia
Beneficiarului ,Ia o banca agreata de achizitor, in termen de 5 zile de la data semnării contractului,
Prestatorul va prezenta Beneficiarului adresa de confirmare din partea unităţii bancare, prin care
aceasta Îi comunică Beneficiarului codul IBAN al contului deschis În vederea virării garanţie de
bună execuţie. Suma iniţială care se depune de catre Prestator, În contul astfel deschis este de
................. Cuantumul garantiei de buna executie se actualizeaza automat in functie de valoarea
contractului.

9.2. 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.

9.3. Garanţia de bună execuţie se va restitui În termen de 14 (paisprezece) zile de la data
Întocmirii si semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de recepţie a documentatiei care face
obiectul contractului, dacă beneficiarul nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei.

9.4. Garantia acordata serviciului este distincta de garantia de buna executie a contractului.
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10. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
10.1.(1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract, cu atentia si

promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.
(2) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul

si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica, la
punctele de lucru declarate de Achizitor.

10.3. Prestatorul se obliga:
(1) sa presteze serviciul in conformitate cu legislatia in vigoare inclusiv normative / norme /

standarde / prescriptii tehnice;
(2) Prestatorul are obilgatia de a preda lucrarea pe suport de hartie in 2 exemplare originale.

11. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
11.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului informatii pe care

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

11.2. Beneficiarul se obliga:
- sa primeasca documentatiile care fac obiectul prezentului contract, la termenul precizat in

acesta;
- sa nu foloseasca documentatia care face obiectul prezentului contract, pentru alte lucrari

sau sa nu o transmita la terti (persoane fizice sau juridice), fara acceptul prestatorului;
- sa plateasca pretul serviciilor la data scadenta;

12. RECEPTIE SI VERIFICARI
12.1 Receptia "Raportului de expertiza" se face prin semnarea "fara obiectiuni" a

"Procesului verbal de receptie"
12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica.
12.2. Verificarile 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. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
13.1. (1) Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), din L.571/2003, Cod Fiscal,

dupa receptia de catre beneficiar a raportului de expertiza, factura ce va fi insotita de procesul
verbal de predare primire a Raportului de expertiza tehnica

(2)Termenul scadent al platilor este: 30 de zile de la data inregistrarii facturii la
beneficiar.

(3) Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre Prestator cu ordin de plata, in lei.
(4) Achizitorul isi rezerva dreptul de a opta pentru suplimentarea cantitati lor de servicii, numai

in conditiile existentei resurselor bugetare cu aceasta destinatie

14. PENALlTĂŢI, DAUNE-INTERESE
14.1. În cazul in care, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca, in termenele prevazute la

art. 4 al prezentului contract, obligatiile asumate, beneficiarul va calcula penalităţi În cuantum de 0,5
%/zi din valoarea lucrarilor neefectuate sau a celor necorespunzătoare, incepand cu prima zi de
intarziere. Penalităţile pot depăşi cuantumul sumelor datorate. Neconformitatile se vor consemna
printr-o notificare in care se va specifica perioada de penalizare, preturile din oferta financiara si va
fi semnata de catre serviciul solicitant al beneficiarului.

14.2. Penalităţile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul va achita În termen de
5(cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării suma calculata drept penalitati. Beneficiarul va emite
factură către prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

14.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadelor prevazute la art. 12.1, acesta are obligatia de a plati penalitati in cuantum de
0,5 %/zi din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la
scadenta.
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14.4. 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.

15. REZILIEREA CONTRACTULUI, INCETAREA CONTRACTULUI
15.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da

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

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

15.3. În cazul prevazut la clauza 15.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

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

1. prestatorul a cesionat obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din
servicii fara acceptul achizitorului;
2. prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele prevazute in art.4 al

prezentului contract;
3. autorizatiile prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului;

Dacă, În termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către achizitor, prestatorul nu-si
remediaza aceste aspecte, achizitorul poate, printr-o a doua Înştiinţare emisă În termen de 21 de
zile, sa considere contractul desfiintat de plin drept si să rezilieze contractul.

15.5. La rezilierea contractului conform art. 16.4, achizitorul are dreptul de a pretinde daune -
interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la data rezilierii. Suma neta
cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de reziliere a
contractului.

15.6. Contractul poate inceta si prin acordul partilor, ajungere la termen, declararea
falimentului sau insolventa prestatorului.

16. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
16.1. Cesiunea obligatiilor nascute din prezentul contract de achizitie nu este permisa.
16.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea

tehnico-economica sau numai dupa obtinerea acordului scris din partea achizitorului. Schimbarea
subcontractantului nu va schimba preţul contractului.

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

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

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

16.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul În care Îndeplineşte
contractul.

17. FORŢA MAJORĂ
17.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada În care aceasta acţionează.
17.2. 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.
17.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,

imediat şi În mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care Îi stau la dispoziţie În
vederea Iimitării consecinţelor.
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17.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi Încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. SOLUŢIONAREA L1TIGIILOR
18.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

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

19. COMUNICĂRI
19.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa

fie transmisa in scris.
19.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia

confirmarii in scris a primirii comunicarii..

20.CLAUZE FINALE
20.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional Încheiat Între părţile

contractante.
20.2. Prezentul contract, Împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul

său, reprezintă voinţa părţilor şi Înlătură orice altă Înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară Încheierii lui.

21.3. În cazul În care părţile Îşi Încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea Întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei
respective nu Înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

Prezentul contract s-a semnat astazi, ,' la Ploiesti, in 2 (doua) exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte
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