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nr.

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
nr. S-CA __ din _

incheiat in baza Hotararii de adjudecare nr. din _
a Comisiei de Evaluare numite prin Decizia nr. din _

1. În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale S.C. CONPET S.A Ploiesti, s-a
Încheiat prezentul contract de servicii, intre

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, capital social subscris şi vărsat: 28.569.842,4 lei, 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 Financiar, În calitate de ACHIZITOR

si

S.C ., cu sediul in , Str. .
telefon , fax .,cod de inregistrare fiscala _
inregistrata la Registrul Comertului sub numarul , avand cont nr.
___________ deschis la . reprezentata prin

, in calitate de PRESTATOR.---------------
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de asigurare prin incheierea unor polite de

asigurare obligatorie de raspundere civila (RC.A), in perioada 2015-2016 (perioada de un an
calendaristic/polita de asigurare) I pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule,
pentru mijloacele auto din parcul auto al achizitorului, conform Anexei 2 la prezentul contract -
Caietul de sarcini, În perioada convenita şi În conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
contract.

2.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a suplimenta cantitatea serviciilor cu serviciile de
asigurare pentru autovehiculele nou achizitionate in timpul derularii contractului.

2.3. Limitele teritoriale de acoperire ale asigurarii de raspundere civila pentru pagube
produse prin accidente de autovehicule sunt reprezentate de teritoriul statelor membre ale Uniunii
Europene si cele apartinand Spatiului Economic European.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Pretul contractului, plătibii prestatorului de catre achizitor, pentru indeplinirea integrala si

corespunzatoare a obiectului contractului, este de lei, conform propunerii
tehnico-economice - Anexa 1 la contract si Caietului de sarcini - Anexa 2.

3.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a suplimenta pretul contractului cu contravaloarea
serviciilor de asigurare a unor noi mijloace de transport, achizitionate pe parcursul derularii
contractului. Procentul de reducere acordat fata de tarifele RCA avizate de CSA pentru fiecare mijloc
auto nou achizitionat pe perioada derularii contractului este conform propunerii tehnico-economica a
prestatorului - Anexa 1 la contract si este ferm pe toata durata contractului.

3.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a diminua pretul contractului cu contravaloarea
serviciilor de asigurare a unor noi mijloace de transport prezentate in Anexa 2 pentru care nu se vor
reinoi politele de asigurare.

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Durata pentru care s-a incheiat prezentul contract este de 1 an, Începând cu data

semnarii acestuia de catre ambele parti contractante, pana la data de 31.12.2015.
4.2. Efectele clauzelor prezentului contract se vor intinde pe toata perioada pentru care s-au

incheiat polite le de asigurare incheiate cu Prestatorul.
4.3. Politele de asigurare se incheie pe o perioada de un an, functie de data expirarii celor

precedente sau de la data punerii in circulatie a mijloacelor de transport achizitionate pe parcursul
derularii contractului.

4.4. Prezentul contract Încetează să producă efecte la data restituirii garantiei de buna
executie, de catre achizitor, prestatorului.
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5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b) achizitor şi presta tor - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite În prezentul

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

pentru Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;
e) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul Încheierii contractului şi care face
imposibilă executarea şi, respectiv, Îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute
ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enuntiativă. 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;

f) ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. art. 181-184
Noul Cod de procedura civila.

6. INTERPRETARE
6.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
6.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile libere.

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1. Executarea contractului incepe la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. Documentele contractului sunt:
a) Propunerea tehnica - Anexa nr. 1
b) Propunerea economica - Anexa nr. 2
b) Caietul de sarcini - Anexa nr. 3
c) Instrumentul de garantare de buna executie - Anexa nr. 4
d) Procedura de lucru - Anexa nr. 5
e) Politele de asigurare si anexele aferente (cu loturile de masini asigurate)
f) Acte aditionale, daca exista
g) Alte anexe la contract.

9. MODALITATI DE PLATA
9.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata primelor de asigurare RCA pentru mijloacele

auto din parcul auto al achizitorului (cele prezentate in Anexa 1 si cele nou achizitionate de achizitor
in timpul derularii prezentului contract), cu ordin de plata, esalonat, lunar, la termenele scadente
convenite de comun acord cu prestatorul (conform Procedurii de lucru - Anexa 5).

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
10.1. (1) Garantia de buna executie se constituie de catre prestator in scopul asigurarii

achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita, a contractului, este in
cuantum de 10% din valoarea contractului, respectiv lei si se constituie prin
Instrument de garantare, in favoarea achizitorului, emis de catre o societate bancara sau societate
de asigurari agreata de ambele parti.

(2) In termen de 10 zile de la data semnarii contractului, prestatorul se obligă să prezinte
instrumentul de garantare În cuantum de Iei, valabila pana la data 31.12.2015.

(3) Cuantumul garantiei de buna executie se actualizeaza automat in functie de valoarea
contractului.

10.2. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul
a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, În limita
prejudiciului creat, dacă prestatorul nu Îşi execută, execută cu Întarziere sau execută
necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorul, precizând
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
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10.4. Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie În termen de 14 zile de la
data Îndeplinirii integrale, de catre prestator, a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate În

propunerea tehnică, anexă la contract.
11.2. Prestatorul se obligă să prezinte politele de asigurare, achizitorului, cu cel putin 5 zile

anterior datei expirarii politelor de asigurare precedente ale mijloacelor auto, prezentate in Anexa la
Caietul de sarcini.

11.3. Prestatorul se obliga, in eventualitatea realizarii riscului asigurat, sa despagubeasca
tertele persoane pagubite in accidente de circulatie din vina asiguratului, in conformitate cu Normele
RCA in vigoare la data accidentului.

11.4. Prestatorul se obliga sa incheie noi polite de asigurare pentru mijloacele auto care vor fi
achizitionate de achizitor pe parcursul derularii prezentului contract.

11.5. Prestatorul se obliga sa rezilieze politele de asigurare pentru mijloacele auto radiate
sau scoase din functiune, ale achizitorului.

11.6. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute În contract cu
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi În conformitate cu propunerea
sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă
cerute de şi pentru contract, În masura În care necesitatea asigurării acestora este prevazută În
contract sau se poate deduce În mod rezonabil din contract.

11.7. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor În conformitate cu
etapele de prestare convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
Persoana responsabila de derularea contractului din partea prestatorului este _

11.8. Prestatorul se obliga sa plateasca o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul
raspunde in baza legii fata de tertele persoane pagubite si pentru cheltuielile facute de asigurat in
procesul civil potrivit legislatiei in vigoare din statul pe teritoriul caruia sa produs accidentul de
vehicul, in conformitate cu Legea nr. 136/1995, privind asigurarile si reasigurarile in Romania,
Caietul de sarcini si Propunerea tehnico-economica.

11.9. Raspunderea asiguratorului incepe cel mai devreme in ziua urmatoare datei emiterii
politei si inceteaza in ultima zi din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea.

12. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
12.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate În termenul

convenit.
12.2. Achizitorul se obligă să platească preţul serviciilor prestate de către prestator in

conformitate cu prevederile contractuale.
12.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe

care acesta le-a cerut În propunerea tehnică şi pe care le considera necesare Îndeplinirii
contractului.

13. PENALITATI, DAUNE -INTERESE
13.1. In cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate, acesta are obligatia

de a plati achizitorului penalitati in cuantum de O,5%/zi de intarziere, calculat la valoarea serviciilor
neprestate sau a celor prestate necorespunzator, incepand cu prima zi de intarziere. Penalitatile pot
depasi cuantumul sumelor datorate.

13.2. Penalitatile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul va achita in termen de 3
zile lucratoare de la primirea notificarii suma calculata drept penalitati. Achizitorul va emite factura
catre prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

13.3. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 60 de zile de la termenele
scadente stabilite de comun acord cu prestatorul, acesta are obligatia de a plati penalitati in cuantum
de O,5%/zi de intarziere, 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. RECEPTIA
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14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

14.2. Verificările vor fi efectuate În conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaţia de a notifica, În scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi
Împuterniciţi pentru acest scop.

15. INCEPERE, INTARZIERI, SISTARE, INCETARE CONTRACT
15.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a Începe prestarea serviciilor la data semnarii

contractului de catre ambele parti contractante.
(2) În cazul În care prestatorul suferă Întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate

În exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.
15.2. (1) Serviciile prestate În baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora

prevazută a fi terminată Într-o perioadă stabilită În contract, trebuie finalizate În termenul convenit de
parţi, termen care se calculează de la data Începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul În care:
-orice motive de Întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
-alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin Încalcarea

contractului de către prestator, Îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

15.3. Dacă pe parcursul Îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă etapele de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, În timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioade lor
de prestare asumate În contract se face cu acordul parţi lor, prin act adiţional.

15.4. În afara cazului În care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, orice Întârziere În Îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.

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

16. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
16.1. Pentru serviciile prestate pe toata valabilitatea contractului, plaţile datorate de achizitor

prestatorului sunt tarifele declarate În propunerea financiară, anexă la contract.
16.2. Pretul contractului se poate ajusta in timpul derularii acestuia in cazul in care achizitorul

solicita asigurarea si a altor autovehicule decat cele cuprinse in prezentul contract (asa cum s-a
prevazut in Caietul de sarcini - Anexa 3). Procentul de reducere acordat fata de tarifele RCA avizate
de CSA pentru fiecare mijloc auto nou achizitionat pe perioada derularii contractului este cea
prezentata in propunerea economica a prestatorului - Anexa 2 la contract si este ferm pe toata
durata contractului.

17. CESIUNEA
17.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin

contract.

18. FORTA MAJORA
18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada În care aceasta acţionează.
18.3. 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.
18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,

imediat şi În mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care Îi stau la dispoziţie În
vederea limitării consecinţelor.

18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi Încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

19. PLATA LA REZILIEREA CONTRACTULUI
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19.1. (1) Dupa reziliere, executantul va fi indreptatit la restul de plata din valoarea lucrarilor
executate, a materialelor si echipamentelor livrate pe santier in mod rezonabil, cu urmatoarele
corectii:

a) orice sume la care beneficiarul este indreptatit;
b) o suma echivalenta cu 20% din valoarea acelor parti ale lucrarii care au ramas

neexecutate la data rezilierii contractului la care beneficiarul este indreptatit, daca beneficiarul a
reziliat contractul conform prevederilor art. 18.1.(4).

(2) Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 28 de zile de la
data instiintarii de reziliere a contractului.

20. COMUNICARI
20.1. (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) Data comunicarii se considera data luarii la cunostinta.
20.2. Comunicările Între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmării

În scris a primirii comunicării.

21. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, În 2 (două) exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.

22. CLAUZE FINALE
22.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile

contracte.
22.2. 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.

ACHIZITOR PRESTATOR
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