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SC CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea atribuirii contractului
de seNicii ce are ca obiect "serviciile de consultanta necesare elaborarii unei analize-
diagnostic a functiei financiare la nivel SC Conpet SA ".

În acest sens vă invităm să depuneţi oferta dumneavoastră tehnico - economică, având În
vedere următoarele precizări:
• Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 60 zile timp in care avem

obligatia de a atribui contractul.
• Preţul ofertat va fi prezentat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a

contractului ce urmează a fi Încheiat. Preturile care se compara in vederea stabilirii ofertei
castigatoare sunt preturile (totale) ofertate pentru executia integrala a obiectului viitorului
contract (preturi fara TVA).

• Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat aceasta sa respecte cerintele prevazute
in contractul atasat si sa asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei intre
acesta si cerintele respective.

• Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante.
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.

_ . Of~rta. s~ va cJ..ep_unela registra~JarJ~?f}jtăţii noas~e, situată. În Ploieşti, str ..Anul 1848, nr.
1 3, In pltc sigilat, pana la data de 3. ..I!;.f.8.Za. ..C4(JtPe pltc se va menţiona procedura
pentru care a fost depusă, respectiv "serviciile de consultanta necesare elaborarii unei
analize-diagnostic a functiei financiare la nivel SC Conpet SA".

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

Informatii suplimentare se pot obtine la SeNiciul Achizitii, telefon 0244/401360/2224 sau pe
adresa de email camelia.barbuceanu@conpet.ro.

Anexăm prezentei proiect de contract.

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,

SERVICLUL'~CHIZITII
Exp. AP~rjKarbuceanu

Director Departament Managementul
Achizitii/or si Investitiilor

Ing. RadRi
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.

Intre

1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. CONPET S.A. PLOIESTI, cu sediul in Ploieşti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova,
telefon 0244/401360, fax 0244/402304, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, înregistrată la
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub numărul J29/6/1991, cod IBAN R038
RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala Română Sucursala Ploiesti,
reprezentată legal prin dl. ing. Liviu lIasi - Director General şi d-na ec. Sanda Toader - Director
Economic, în calitate de ACHIZITOR

si

SC SRL cu sediul în , str , nr , , telefon
.................... cod de înregistrare fiscala , Înregistrată la Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul , sub numărul........................... având cod IBAN
.................. deschis la reprezentata legal prin în
calitate de PRESTATOR,

a intervenit prezentul contract.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prezentul contract are ca obiect prestarea, pe teritoriul Romaniei, de catre Prestator a

urmatoarelor servicii de consultanta, in vederea efectuarii unei analize diagnostic a functiei
financiare a S.C. CONPET S.A. in scopul cresterii eficacitatii acesteia, cu focus pe urmatoarele arii:

procese financiare si sisteme informatice suport (ERP, Hyperion, etc.);
date si rapoarte; si
capacitate organizationala (capacitatea organizatiei de a raspunde cerintelor).

2.2. Analiza diagnostic a functiei financiare a S.C. CONPET S.A. are drept scop evaluarea
ariilor selectate din cadrul functiei financiare din punct de vedere al eficacitatii si compararea
rapoartelor adresate conducerii si actionarilor cu cele mai bune practici din domeniu (industria de
petrol si gaze). Aria de cuprindere a analizei diagnostic, serviciile prestate, termenele si
documentatia sunt cuprinse in propunerea Prestatorului care este parte din prezentul contract si
este prezentata in Anexa 1.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea în totalitate a obiectului contractului, plătibil

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

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră în vigoare la data semnarii lui de către ambele părţi contractante.
4.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de consultanta necesare elaborarii unei

analize-diagnostic a functiei financiare la nivel SC Conpet SA, in termen de 44 de zile de la data
semnarii prezentului contract.

4.3. Prestatorul va incepe prestarea serviciilor, la sediul Achizitorului , nu mai tarZiu de doua
zile lucratoare de la data semnarii contractului.

4.4. Prestatorul va furniza serviciile si documentatia S.C. CONPET S.A. dupa cum urmeaza:
(i) planificarea proiectului - 2 zile de la data semnarii contractului;
(ii) analiza diagnostic - 28 de zile de la finalizarea planificarii;
(iii) furnizarea documentatiei draft - 7 zile de la finalizarea analizei diagnostic; si



(iv) furnizarea documentatiei finale 2 zile de la data furnizarii documentatiei draft.
Documentatia draft va fi validata intr-un termen de maximum 5 zile de la data transmiterii

catre CONPET. Dupa incorporarea observatiilor Achizitorului, documentatia se considera implicit ca
fiind acceptata de catre CONPET.

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

Între o autoritate contractantă, În calitate de Achizitor, şi un prestator de servicii, În calitate de
prestator;

b) Achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;

c) valoarea contractului - preţul plătibii prestatorului de către Achizitor, În baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;

d) servicii - servicii de consultanta necesare elaborarii unei analize-diagnostic a functiei
financiare la nivel SC Conpet SA,

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
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 Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele contractului sunt:

a) Propunerea tehnico - economica - Anexa nr. 1;
b) Document justificativ pentru constituirea garantie bancara 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 Achizitorul 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, folosite
pentru sau În legătură cu serviciile prestate;
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b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerintelor solicitate de către Achizitor.

9. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
9.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator in scopul

asigurarii Achizitorului 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 .
lei.

(2) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara de buna
executie emisa in favoarea Achizitorului, de catre o banca agreata de ambele parti.

(3) Instrumentul de garantie se va prezenta de catre prestator Achizitorului, in original, in
termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel
putin 3 luni de la data emiterii.

9.2. 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.

9.3. Garanţia de bună execuţie se va restitui în termen de 30 zile de la data indeplinirii de
catre contractant a tuturor obligatiilor asumate prin prezentul contract, dacă Achizitorul nu a ridicat
pana la acea data pretenţii asupra ei.

9.4. Garantia acordata serviciilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

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, de a asigura resursele umane, materiale,

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.

10.2. Prestatorul raspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele
legale in functie de categoria de importanta a lucrarii si calitatea serviciilor executate, in ansamblu.

10.3. Prestatorul are obilgatia de a preda lucrarea pe suport de hartie in 2 exemplare
originale.

11. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
11.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului informatii pe care

prestatorul le-a cerut in propunerea tehnica si pe care Achizitorul le considera necesare pentru
indeplinirea contractului, spatii de lucru si alte facilitati necesare, solicitate in mod rezonabil pentru
prestarea se Serviciilor in locatiile S.C. CONPET SA.

11.2. Achizitorul se obliga:
a) sa numeasca un manager de proiect intern pentru acest serviciu;
b) să primească documentaţiile care fac obiectul prezentului contract, la termenul precizat

în acesta;
c) să plătească preţul lucrărilor la scadenţă;

12. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
12.1. (1) Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), din L.571/2003, Cod Fiscal,

dupa receptia de catre Achizitor a raportului de evaluare.
(2)Termenul scadent al platilor este: 30 de zile de la data inregistrarii facturii la Achizitor.
(3) Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre Prestator cu ordin de plata, in lei.

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

art. 4 al prezentului contract, obligatiile asumate, Achizitorul 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
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printr-o notificare in care se va specifica perioada de penalizare, preturile din oferta financiara si va
fi semnata de catre serviciul solicitant al Achizitorului.

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

13.3. In cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioade/or 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.

13.4. Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre Achizitor. Achizitorul are obligatia
de a achita factura de penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.

14. REZILIEREA CONTRACTULUI, INCETAREA CONTRACTULUI
14.1. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin art. 10 si art. 11 din 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.

(2) Dacă in perioada de derulare a contractului, prestatorul:
a) nu a prezentat in termen garantia bancara de buna executie, in conditiile prevazute in

prezentul contract;
b) a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din

contract fara acceptul Achizitorului;
c) depaseste cu 30 de zile termenul prevazut la art. 4 din contract;
d) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale Achizitorului;
e) autorizatiile prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului,
Achizitorul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către Achizitor, prestatorul nu ia

toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, Achizitorul poate, printr-o a doua
înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, sa rezilieze contractul si să pretinda plata de daune
interese. '

14.2. 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.

14.3. La rezilierea contractului conform art. 14.1. (2), Achizitorul are dreptul de a pretinde
daune-interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la data rezilierii.
Suma neta de plata va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de
reziliere a contractului.

14.4. In cazul prevazut la art. 14.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

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

15. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
15.1. Prestatorul nu poate cesiona total sau partial prezentul contract.
15.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea

sa tehnica.
(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.

15.3. (1) 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.

(2) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
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15.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care
îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator 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.

15.5. 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 Achizitorului.

16. FORŢA MAJORĂ
16.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.2. 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.
16.3. 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 limitării consecinţelor.

16.4. 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.

17. SOLUŢIONAREA L1TIGIILOR
17.1. 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.

17.2. 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.

18. COMUNICĂRI
18.1. (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) Pe parcursul derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenta intre parti, vor fi elaborate in limba romana.
18.2. Comunicările dintre părţi se fac prin corespondenta postala, prin fax sau e-mail cu

confirmare de comunicare.

19. CLAUZE FINALE
19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile

contractante.
19.2. 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.

19.3. 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 nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

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