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INVITAŢIE DE PARTICIPARE

S. C. CONPET S.A. Ploieşti demarează o selecţie de oferte În vederea achiziţiei de servicii ce are ca
obiect "Revizie, verificare şi reparaţie la pod rulant acţionat manual, 8 Tt, nr. fabr. 1552; 142/1979,
cartea instalaţiei CTA 4519 din Staţia de pompare Constanţa Sud"

Modul de finalizare a selecţiei de oferte: contract.

În acest sens vă invităm să depuneţi oferta dumneavoastră tehnico - economică, având În vedere
următoarele precizări:

• 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 Caietul de Sarcini atasat si sa asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei
intre acesta si cerintele respective.

• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante. Durata
contractului: 1an de la intrarea in vigoare.

• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.
Oferta se va depune la registratura societăţii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3,

in plic sigilat, până la data de 13.10.2014, ora 14.00. Pe plic se va menţiona procedura pentru care a
fost depusă, respectiv "Revizie, verificare şi reparaţie la pod rulant acţionat manual, 8 Tf, nr. fabr.
1552; 142/1979, cartea insta/aţiei CTA 4519 din Staţia de pompare Constanţa Sud".

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

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/int. 2235.
Anexăm prezentei următoarele:

proiect de contract;
caiet de sarcini;,

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,

Şef Serviciu Achiziţii
Jr. Agripina Tircavu

Serviciul Achizitii
Exp.A.P. Alina Minzicu
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CONTRACT DE SERVICII
nr. S-CA-CD din--- ------

incheiat in baza Hotararii de adjudecare nr .
a Comisiei de Evaluare numita prin decizia nr .

1. PARTILE CONTRACTANTE
S.C. CONPET S.A. PLOIESTI, str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploieşti, jud. Prahova, telefon

0244/401330, fax 0244/516451, 402304, Înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J29/6/1991,
cod fiscal RO 1350020, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca
Comercială Română - Sucursala Ploieşti, reprezentată prin ing. Liviu lIasi - Director General şi ec.
Sanda Toader - Director Economic, În calitate de BENEFICIAR

si,

..................................... , cu sediul in , Str , nr ,
jud telefon , fax , cod de inregistrare fiscala ,
inregistrata la Registrul Comertului sub numarul .. avand cod IBAN
................................................. deschis la Banca , reprezentata prin
................................ , in calitate de PRESTATOR

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze "Revizie, verificare şi reparaţie la pod rulant

acţionat manual, 8 Tf, nr. fabr. 1552; 142/1979, cartea instalaţiei CTA 4519 din Staţia de
pompare Constanţa Sud", in conformitate cu propunerea tehnico - economica - Anexa 1, cu
Caietul de sarcini - Anexa 2 si cu obligaţiile asumate prin contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea serviciilor prestate pe perioada derularii contractului este de ,

fara TVA.
3.2. In cazul in care Beneficiarul nu va cheltui intreaga suma prevazuta la art. 3.1.,

Prestatorul nu va putea emite pretentii financiare pentru suma ramasa necheltuita.
3.3. Pretul este ferm pe toata durata contractului.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de Revizie, verificare şi reparaţie la pod

rulant acţionat manual, 8 Tf, nr. fabr. 1552; 142/1979, cartea instalaţiei CTA 4519 din Staţia
de pompare Constanţa Sud in termen de 30 de zile de la data semnarii procesului verbal de
predare-primire la intrarea in revizie si reparatie.

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 o

autoritate contractanta, in calitate de beneficiar, si un prestator de servicii, in calitate de prestator;
b) beneficiar si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in

prezentul contract;
c) valoarea contractului - pretul platibil prestatoru/ui de catre beneficiar, 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 Noul Cod de procedura civila (L 134/2010).

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) propunerea tehnico-economica - Anexa nr.1
b) caietul de sarcini - Anexa nr.2;
d) documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie - Anexa nr. 3;
e) conventie - Sanatate-securitate in munca, SU si Protectia Mediului - Anexa nr. 4
f) alte anexe la contract.

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

prestator in propunerea sa tehnica.
7.2. (1) Prestatorul garanteaza ca la data receptiei servicul executat va avea calitatile

declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi
afectat de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

(2) La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

8. CONFIDENTIALITATE
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 despăgubi beneficiarul Împotriva oricăror:
a) reclamatii şi actiuni În justitie, ce rezultă din Încălcarea unor drepturi de proprietate

intelectuală (brevete, nume, mărci Înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau În legătură cu produsul achizitionat;

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu exceptia situatiei În
care o astfel de Încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini Întocmit de către beneficiar.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
10.1. - (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.

(2) Garantia de buna executie se constituie prin Instrument de garantie de buna executie
emisa in favoarea beneficiarului, de catre o banca/societate de asigurări agreata de ambele parti.
Instrumentul de garantie de buna executie al prezentului contract este in procent de 10% din
valoarea totala, fara TVA, a contractului, respectiv in cuantum de Iei. In cazul in care apar
lucrari suplimentare si valoarea contractului se modifica, prestatorul are obligatia de a actualiza
cuantumul garantiei de buna executie in functie de valoarea totala a contractului si sa prezinte
beneficiarului un nou Instrument de garantie, in termen de maximum 5 zile de la data aprobarii
noii valori a contractului.

(3) Instrumentul de garantie se va prezenta de catre prestator beneficiarului, in original, in
termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 12 luni de
la data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut la art. 4 obliga prestatorul la
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extinderea valabilitatii Instrumentului de garantie de buna executie, cu minimum 6 luni de la data
expirarii Instrumentului de garantie prezentat initial.

10.2. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste si/sau isi indeplineste in mod
necorespunzator 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.

10.4. Garantia de buna executie se restituie de catre beneficiar, prestatorului in termen de
14 zile de la data incheierii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de receptie la iesirea din revizie si
reparatie, semnat de reprezentantii Prestatorului si Beneficiarului, daca Beneficiarul nu a ridicat
pretentii asupra garantiei de buna executie, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

11. OBLIGATIILE PRESTATORUlUI
11.1. (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciului in conformitate

cu normele in vigoare. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

(2) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile de revizie, verificare şi reparaţie la pod
rulant acţionat manual, 8 Tf, nr. fabr. 1552; 142/1979, cartea instalaţiei CTA 4519 din Staţia de
pompare Constanţa Sud, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si
in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(3) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, 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 raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

11.3. (1) In cazul in care apar lucrari suplimentare ce nu au fost cuprinse in procesul verbal,
acestea se vor aduce la cunostinta Beneficarului pentru aprobare, specificandu-se tipul lucrarilor.
Aceste lucrari se vor efectua numai dupa primirea acordului scris al Beneficiarului, decontarea lor
facandu-se pe baza de factura fiscala.

(2) In cazul in care sunt necesare interventii pentru repararea si repunerea acestora in
stare de functionare (interventiile se executa la cerere, decontarea se face pe baza devizelor
acceptate de catre Conpet). Pentru principalele elemente componente se vor preciza preturile de
achizitie. De asemenea se vor mentiona pret ora manopera respectiv elemente de inchidere deviz
(cum ar fi cota profit, cheltuieli indirecte etc).

(3) Lucrarile privind revizia, verificarea si repararea podului rulant trebuie sa asigure din
punct de vedere calitativ functionarea lui in depline conditii de siguranta si de protectie a muncii.

(4) Serviciile de revizie, verificare şi reparaţie la pod rulant acţionat manual, 8 Tf, nr. fabr.
1552; 142/1979, cartea instalaţiei CTA 4519 din Staţia de pompare Constanţa Sud se vor face in
conformitate cu prescriptiile ISCIR.

12. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
12.1. Beneficiarul 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. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor la scadenta.

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

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini.
13.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris Prestatorului identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru acest scop.

13.3. (1) La inceperea lucrarilor se va incheia un proces verbal intre reprezentantii
Beneficiarului si ai Prestatorului care sa ateste integritatea si/sau lipsa reperelor ce echipeaza
podul rulant.

(2) Subansamblele constatate lipsa, degradate sau cu uzuri peste limitele admise de
prescriptiile tehnice ISCIR care necesita inlocuirea, se vor nominaliza in procesul verbal de
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constatare tehnica, semnat de ambele parti, iar decontarea lor se va face pe baza de factura
fiscala.

13.4. La iesirea din reparatie se vor intocmi urmatoarele documente:
- proces verbal de receptie la terminarea reparatiei;
- proces verbal cu probe de casa;
- certificat de calitate ( declaratie de conformitate);
- fisa finala de reparatie;
- certificat de garantie.
13.5. Receptia cantitativa si calitativa se face in prezenta reprezentantilor partilor

prezentului contract si ai ISCIR, ocazie cu care se incheie proces verbal de receptie.

14. GARANTIA SERVICIILOR
14.1. Prestatorul garanteaza calitatea reparatiei executate in conditii normale de exploatare

si intretinere ale podului rulant.
14.2. Perioada de garantie va fi de cel putin 12 luni incepand cu data semnarii procesului

verbal de predare-primire la iesirea din revizie, reparatie.
14.3.(1) În perioada de garantie prestatorul are obligatia, În urma dispozitiei date de

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

(2) Daca primeste reclamatii de la beneficiar, prestatorul are obligatia, in perioada de
garantie, de a remedia defectele si neconformitatile in termen de 5 zile de la data primirii
reclamatiei.

(3) Prestatorul are obligatia de a efectua toate activitătile prevăzute la alin. (1) si (2), pe
cheltuială proprie, În cazul În care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizării de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neÎndeplinirii de către prestator a oricăreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care Îi revin În baza contractului.

(3) În cazul În care defectiunile nu s-au produs din vina prestatorului, serviciile fiind efectuate
de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări
suplimentare.

14.4. Piesele de schimb vor fi obligatoriu insotite de facture fiscal si Certificat de garantie
pentru o perioada de cel putin un an.

14.5. In cazul inlocuirii, pe podul rulant se vor monta numai piese, subansamble, instalatii si
material insotite obligatoriu de certificate de calitate.

14.6. În cazul În care prestatorul nu execută lucrarile prevăzute la art. 14.3 alin. (1),
beneficiarul este Îndreptătit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către beneficiar de la prestator sau retinute
din sumele cuvenite acestuia.

15. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
15.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 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.

15.2. Termenul de plata al facturilor de catre beneficiar, prestatorului este: 30 zile de la
data inregistrarii facturii la beneficiar.

15.3. Cheltuielile pentru: manopera si taxe (CAS, somaj), piese de schimb se vor evidentia
separat intr-un deviz. Acesta va fi transmis in scris Beneficiarului in vederea acceptului.

16. PENALITATI, DAUNE -INTERESE
16.1. În cazul in care, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca, in termenele prevazute

la art. 4 al prezentului contract, obligatiile asumate, prestatorul are obligatia de a plati beneficiarului
penalităti În cuantum de 0,5 %/zi din valoarea serviciilor neefectuate sau a celor
necorespunzătoare, incepand cu prima zi de intarziere. Penalitătile pot depăşi cuantumul sumelor
datorate.

16.2. Penalitătile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul va achita În termen de
3 (trei) zile lucrătoare de la primirea notificării suma calculata drept penalitati. Beneficiarul va emite
factură către prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.
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16.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadelor prevazute la art. 13, 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.

17. REZILEREA CONTRACTULUI; INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi

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:
-nu a prezentat in termen documentul privind constituirea garantiei de buna executie;
-a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din

servicii fara acceptul beneficiarului;
-prestatorul depaseste cu 30 zile termenul prevazut la art. 4;
-refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului;
-autorizatiile prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului;
-nu obtine in cel mai scurt timp o noua autorizatie in cazul in care cea veche a expirat
beneficiarul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, În termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către beneficiar, prestatorul

nu-si remediaza aceste aspecte, beneficiarul poate, printr-o a doua Înştiinţare emisă În termen de
21 de zile, sa considere contractul desfiintat de plin drept (pact comisoriu de grad III) si să rezilieze
contractul.

17.2. (1) Beneficiarul 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) beneficiarul 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.

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

18.SUBCONTRACTAREA
18.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea

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

(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.

18.3. (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.

18.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de beneficiar de modul În care
Îndeplineşte contractul.

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 Iimitarii consecintelor.
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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 Beneficiarului.

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.
(4) Pe parcursul derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenta intre parti, vor fi elaborate in limba romana.
21.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia

confirmarii in scris a primirii comunicarii.

22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

23. CLAUZE FINALE
23.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile

contracte.
23.2. 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 sau
ulterioara incheierii lui.

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

, la Ploiesti, in doua exemplare-----
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AVI
DIRECTOR DEPARTAMENT

Ing. D

6CONPET

Nr.lnreg.: _
Data:

Caiet de sarcini
Revizie, verificare si reparatie la pod rulant actionat manual, 8 Tf, nr. fabr.

1552;142/1979, cartea instalatiei eTA 4519 din statia pompare Constanta Sud

1. Generalitati.
Prezentul caiet de sarcini reglementeaza conditiile tehnice de efectuare a lucrarilor

de revizie periodica, verificare si reparare (dupa caz) a podului rulant manual aTf din statia
Constanta Sud proprietatea CONPET , cu seria 1552;142/1979, cartea instalatiei 4519;

2. Documente de referinta
Colectia ISCIR - PT R1-2010 (macarale, poduri rulante);

3. Conditii de introducere in revizie, verificari si reparatii
3.1 La inceperea lucrarilor se va incheia un proces verbal intre reprezentantii

Beneficiarului si Prestatorului care sa ateste integritatea si/sau lipsa reperelor ce echipeaza
Opdul rulant;

3.2 Subansamblele constatate lipsa, degradate sau cu uzuri peste limitele admise
de prescriptiile tehnice ISCIR care necesita inlocuirea, se vor nominaliza in procesul verbal
de constatare tehnica, semnat de ambele parti, iar decontarea lor se va face pe baza de
factura fiscala;

3.3 In contract se vor stipula perioada de valabilitate a intretinerii, precum si datele
scadente pentru reviziile periodice conform Prescriptiilor Tehnice in vigoare prezentate la
punctul 2.

4. Conditii si tennene de executie a reviziilor, verificarilor si reparatiilor
4.1.Podul rulant se mentine oprit din functiune incepand cu data semnarii

procesului verbal de predare-primire la intrarea in revizie si reparatie (dupa caz) si pana la
data semnarii procesului verbal de receptie la iesirea din revizie, reparatie, semnate de
reprezentantii Prestatorului si Beneficiarului;

4.2. Perioada de oprire din functiune va fi de maxim 30 zile; .
4.3. In cazul in care perioada de iesire din functiune se prelungeste peste limitele

prescrise in contract, Beneficiarul isi rezerva dreptul de a solicita penalizari conform
legislatiei in vigoare.

5. Efectuarea reviziilor, verificarilor si reparatiilor la instalatiile de ridicat
5.1. Lucrarile privind reviziile, verificarea si repararea instalatiilor de ridicat

proprietate S.C. CONPET S.A se vor face in conformitate cu documentele de referinta
mentionate la punctul 2;

mailto:conpet@conpet.ro;
http://www.conpet.ro
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5.2. In cazul in care apar lucrari suplimentare ce nu au fost cuprinse in procesul
verbal acestea se vor aduce la cunostinta Beneficiarului pentru aprobare, specificandu-se
tipul lucrarilor. Aceste lucrari se vor efectua numai dupa primirea acordului scris al
Beneficiarului, decontarea lor facandu-se pe baza de factura fiscala;

5.3. In cazul in care sunt necesare interventii pentru repararea si repunerea
acestora in stare de functionare (interventiile se executa la cerere, decontarea se face pe
baza devizelor acceptate de catre Conpet); pentru principalele elemente componente se vor
preciza preturile de achizitie. De asemenea se va mentiona pret ora manopera respectiv
elemente de inchidere deviz (cum ar fi cota profit; cheltuieli indirecte etc.).

6. Calitatea reparatiei
6.1. Lucrarile privind reVIZia, verificarea si repararea podului rulant trebuie sa

asigure d.p.d.v. calitativ functionarea si lui in depline conditii de siguranta si de protectie a
muncii, conform normelor stipulate in Prescriptiile Tehnice prezentate la punctul 3;

6.2.Prestatorul va respecta prescriptiile ISCIR pe toata durata contractului;
6.3.Receptia cantitativa si calitativa se face de reprezentantii Prestatorului, ai

Beneficiarului si ai ISCIR.

7. Cantitati si preturi
7.1 Termenele de executie ale lucrarilor de verificare si reparatie si termenele de plata

vor face parte integranta din contractul cadru;
7.2 Cheltuielile pentru: Manopera si taxe ( CAS, somaj), Piese de schimb, se vor

evidenţia separat Într-un deviz. Acesta va fi transmis În scris către beneficiar in vederea
acceptului;
7.3 Piesele de schimb vor fi obligatoriu Însoţite de factură fiscală şi Certificat de garanţie
pentru o perioada de cel putin un an.

8. Garantii
8.1.Prestatorul garanteaza calitatea reparatiei executate in conditii normale de

exploatare si intretinere ale podului rulant;
8.2. Perioada de garantie va fi de cel putin 12 luni incepand cu data semnarii

procesului verbal de predare- primire la iesirea din revizie, reparatie;
8.3.ln cazul inlocuirii, pe podul rulant se vor monta numai piese, subansamble,

instalatii si materiale insotite obligatoriu de certificate de calitate.

9. Livrarea instalatiilor de ridicat
9.1. La iesirea din reparatie se vor intocmi urmatoarele documente:

- proces verbal de receptie la teminarea reparatiei ;
- proces verbal cu probe de casa;
- certificat de calitate (declaratie de conformitate);
- fisa finala de reparatie;
- certificat de garantie.

10. Alte Cerinte
Cerinte legale obligatorii: Autorizatie (SeiR cont. PTR1-2010 ( macarale, poduri rulante).

Şef Serviciu Scada-Automatlzari
Ing. Liviu pa~ J /

Sef Birou Metr~'~~f'

In~savu



5. EFECTELE TEHNICO-ECONOMICE

In conformitate cu prevederile prescriptilor tehnice R1-2010 se interzice acordarea
scadentei dupa verificari echipamentelor de ridicat pentru care nu sunt asigurate servi,cii de
mentenanta si service de firme autorizate ISCIR pentru tipurile respective de iristalatii

6. CONCLUZII

Pentru utilizarea in condiţii de siguranţă a podului rulant manual' ~e aTf din statia
pompare Coristanta Sud apartinind' S.C Conpet SA Ploiesti considerăm oportună Încheierea
unui contract de "Revizie, verificare si reparatie la pod rulant actionat manual, 8Tf, nr. fabr.
1552;142/1979, cartea instalatiei ClA 4519 din statia pompare Constanta SlId "

Şef Serviciu Scada-AutomatizariIng..L~
Sef Birou MetrologieIng-;p..savu
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