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INVITATlE DE PARTICIPARE

•
SC CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea atribuirii contractului

de servicii ce are ca obiect - servicii de proiectare pentru "Modernizarea instalatiei de iluminat
exterior din Divizia Est si Divizia Sud".

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.

• 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.
• Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile, Începând cu data de depunere a acesteia.
• În vederea obţinerii datelor necesare pentru fundamentarea ofertelor, vă rugăm să contactaţi

reprezentanţii serviciului Mecanic, din cadrul SC CONPET SA. Şef serviciu: ing. Narcis Stoica,
tel. 0244/401360, int.1334.

• 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.

•
Oferta se va depune la registratura societăţii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr.

1-3, in plic sigilat, până la data de ..lt.f);;'.~.d?-:o.f.r. Pe plic se va menţiona procedura
pentru care a fost depusă, respectiv servicii de proiectare pentru "Modernizarea instalatiei de
iluminat exterior din Divizia Est si Divizia Sud".

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

Anexăm prezentei proiectul de contract, caietul de sarcini, precum şi formularul de ofertă.
Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/2224 sau

pe adresa de email camelia.barbuceanu@conpet.ro.

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,
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CONTRACT DE SERVICII
nr .

încheiat in baza Hotărârii de adjudecare nr .
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr.

În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achiziţii ale S.C. CONPET S.A. Ploiesti, s-a
încheiat prezentul contract de servicii,

intre

1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1 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 Ploieşti, reprezentată legal
prin dl. ing. Liviu lIasi - Director General şi d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, în calitate de
BENEFICIAR

si

1.2. 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 PRESTA TOR.

etapa 1: Prestatorul se obliga sa elaboreze documentatia tehnico-economica pentru
executarea lucrarilor, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare privind Proiect Tehnic (PT),
Caiet de Sarcini pentru achizitia de echipamnt si materiale in vederea executiei lucrarii (CS),
documentatia de executie - ODE, Detalii de executie - DE, Documentatie economica cu
valoare estimata, cantitati de lucrari. Proiectul tehnic va trata inclusiv demontarea instalatiilor
electrice existente.

Documentatia tehnico-economica va fi elaborata pentru fiecare locatie, in parte.
Etapa I se incheie la data aprobarii documentatiei in CTE CONPET.
etapa a II-a: Prestatorul se obliga sa intocmeasca documentatia pentru obtinerea

Certificatului de urbanism si sa obtina Certificatul de urbanism, sa intocmeasca documentatiile
pentru obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor conform Certificatului de
Urbanism, din partea autoritatilor, necesare executarii lucrarilor si sa obtina aceste avize,
acorduri si autorizatii. Prestatorul se obliga sa intocmeasca Proiectul pentru Autorizatia de
Construire si sa obtina Autorizatia de Construire.

etapa a 111- a: intocmire Documentatie finale dupa receptia la terminarea lucrarilor in baza
cartii tehnice pusa la dispozitie de beneficiar.

c)

b)

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze "servicii de proiectare pentru "Modernizarea instalati ei

de iluminat exterior din Divizia Est si Divizia Sud", anexa 2 - propunerea tehnico-financiară şi
obligaţiile asumate prin prezentul contract.

2.2. Prestatorul va asigura avizarea proiectului în CTE CONPET. In cazul neavizării de către
beneficiar, prestatorul are obligaţia refacerii proiectul, fără costuri suplimentare din partea
beneficiarului.

2.3. Prestatorul va asigura revizia tehnică a proiectului ori de câte ori o cere beneficiarul.
2.4. Prestatorul, pentru indeplinirea obiectului contractului, se obliga sa respecte urmatoarele

etape:
a)

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea totală a contractului este de Iei, la care se adaugă TVA,

pentru îndeplinirea integrală a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului
contract. Valoarea contractului va fi exprimată în lei şi va rămâne fermă pe toată durata de execuţie a
acestuia.
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4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele parţi contractante.
4.2. (1) Termenul total de executie a contractului (etapa I + etapa a II-a + etapa a III-a, asa

cum sunt ele definite la art. 2) este de 8 luni de la semnarea contractului, termen etapizat astfel:
a) Prestatorul se obliga sa elaboreze documentatia tehnico-economica pentru executarea

lucrarilor, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare privind Proiect Tehnic (PT), Caiet de
Sarcini pentru achizitia de echipamnt si materiale in vederea executiei lucrarii (CS),
documentatia de executie - ODE, Detalii de executie - DE, Documentatie economica cu
valoare estimata, cantitati de lucrari, in 5 exemplare: 5 format hartie si 1 exemplar format soft
CD-ROM (docl xlsl dwg), in termen de max. 90 zile de la data semnarii contractului.

b) etapa a II-a: Prestatorul se obliga sa realizeze etapa a II-a, asa cum este definita la art.
2.4. al prezentului contract, in termen de max. 120 zile de la data comunicarii avizarii
favorabile in CTE.

Documentatia elaborata in etapa 1 va fi prezentata si sustinuta de proiectant la avizarea in
CTE, iar documentatia elaborata in etapa 2 va fi prezentata si sustinuta pentru obtinerea
certificatului de urbanism, avize, acorduri, autorizatie de construire.

c) etapa a III: Prestatorul va prezenta Documentatia finala in termen de 30 zile de la
data incheierii Procesului verbal de punere in functiune si prezentarea Cartii Tehnice de catre
beneficiar.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
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 sale, asumate prin
contract;

d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
e) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în

propunerea tehnica;
f) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, 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: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 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;

g) oră, zi, lună, an - termenele din prezentul contract se calculează conform art. 181-184 din
Legea nr. 134/2010 privind Cod de procedură civilă.

h) C.TE. - Consiliul Tehnic Economic al SC Conpet SA

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:

a) Caietul de sarcini - anexa nr. 1
b) Propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 2;
c) Document justificativ privind constituirea garanţiei de buna execuţie - Anexa nr. 3;
d) Declaraţie privind încadrarea firmei în categoria IMM - anexa nr. 4, dacă este cazu;
e) Conventie privind Sanatatea si Securitatea in munca - Situatii de Urgenta - Protectia

Mediului - Anexa nr. 5

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1 - Executarea contractului începe la data semnării contractului de către ambele părţi.

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

pagina 2



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.

8.2. 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.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. 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 ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea clauzelor contractule.

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 scrisoare de garantie bancară emisă de catre

o bancă agreată de ambele părţi, in favoarea beneficiarului, in conditiile prevăzute la art. 10.3.
Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie este in cuantum de 10% din valoarea totală, fara
TVA a contractului, respectiv, in cuantum de Iei sau (5% in cazul in care executantul are
calitatea de IMM a executantului, conform Legii 346/2004). In cazul in care valoarea contractului se
modifica, prestatorul are obligatia de a actualiza cuantumul garantiei de buna executie in functie de
valoarea totala a contractului.

(3) Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie 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 24 luni de la data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut la art.
4 obliga prestatorul la extinderea valabilitatii scrisorii de garantie bancară, cu minimum 6 luni de la
data expirării scrisorii de garantie prezentate initial.

(4) Din Scrisoarea de garantie bancara de buna executie trebuie sa reiasa, fara echivoc, ca
societatea bancara va plati autoritatii contractante, suma solicitata, la prima si simpla cerere a
beneficiarului S.C. CONPET S.A. Ploiesti.

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.

10.3. In termen de 10 zile de la data avizarii favorabile in CTE CONPET, a documentatiei
tehnico-economice elaborate in baza prezentului contract, valoarea scrisorii de garanţie de bună
execuţie se va diminua la valoarea ce reprezintă un procent de 30% din valoarea totala a proiectului
tehnic si detaliilor de executie elaborate de prestator.

10.4. Garantia de buna executie se restituie de catre beneficiar, prestatorului, astfel:
a) Valoarea scrisorii de garanţie de bună execuţie se va diminua automat, daca beneficiarul

nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, in termen de 10 zile de la data avizarii favorabile in
CTE CONPET, a documentatiei tehnico-economice elaborate in baza prezentului contract, până la
valoarea reprezentand 30% din valoarea proiectului tehnic si detaliilor de executie.

b) Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie, diminuată, aferentă proiectului tehnic si
detaliilor de execuţie, se va restitui de către beneficiar prestatorului, in termen de 14 zile de la data
incheierii, fara obiectiuni, a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza
proiectului care face obiectul prezentului contract, data la care prestatorul preda Documentatia As
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Built Beneficiarului (elaborata de prestator in situatia in care lucrarile real executate difera fata de
solutia initiala data in proiect), daca beneficiarul nu a ridicat pretentii asupra garantiei de buna
executie.

11. OBLIGATIILE PRESTATORUlUI
11.1.(1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract conform

prevederilor legislative în vigoare.
(2) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile, de a asigura resursele umane, materiale,

instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul, pentru îndeplinirea obiectului prezentului contract, are obligaţia să elaboreze
documentaţia în conformitate cu cerinţele din Caietul de Sarcini.

(4) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru proiectul prezentat, elaborat potrivit
prevederilor prezentului contract, şi de asemenea va fi responsabil pentru încălcarea, la elaborarea
proiectelor, a oricărui brevet sau drept de autor. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului.

11.2. Prestatorul se obligă să îndeplinească obiectul contractului, astfel cum este definit la art.
2, în termenele prevăzute la art. 4 al prezentului contract. In cazul neavizării proiectului de către
beneficiar prestatorul are obligaţia refacerii acestuia în conformitate cu cerinţele rezultate, fără costuri
suplimentare pentru beneficiar şi în termenul stabilit de beneficiar.

11.3. Prestatorul se obligă să susţină documentaţia elaborată în CTE CONPET.
11.4. Ori de câte ori beneficiarul îi solicită, prestatorul va multiplica, contra cost, documentaţiile

care fac obiectul prezentului contract.
11.5. Prestatorul garantează calitatea documentaţii lor executate.
11.6. Prestatorul răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele legale

în funcţie de categoria de importanta a lucrării şi calitatea serviciilor executate, în ansamblu.

12. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
12.1. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului informaţii pe care

prestatorul le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care beneficiarul le deţine şi le consideră necesare
pentru îndeplinirea contractului.

12.2. Beneficiarul se obligă:
a) să primească documentaţiile care fac obiectul prezentului contract, la termenul precizat

în acesta;
b) să plătească preţul lucrărilor la scadenţă;
c) să supună spre avizare documentaţia în CTE CONPET.

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 tehnic.
13.2. Documentaţia tehnico-economică ce face obiectul prezentului contract se va întocmi în 4

(patru) exemplare format hârtie şi 1 (un) exemplar format digital.

14. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării

contractului.
(2) Datele stabilite la art. 4 sunt datele de referinţă pentru termenele din contract, la care se va

adăuga perioada de timp dintre predarea proiectului de solutie si proiectelor tehnice şi avizarea
favorabila a acestora în CTE.

(3) Perioada de timp dintre predarea proiectului de solutie si proiectelor tehnice şi avizarea
favorabila a acestora în CTE se va adăuga la termenul total de execuţie prevăzut la art. 4.2. numai în
cazul avizării favorabile a acestora. In cazul în care sunt necesare modificări ale acestora, durata
necesară revizuirii acestuia nu va fi adăugata la durata de timp alocată proiectului de solutie si
proiectelor tehnice prin contract.
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(4) Întârzierile datorate neobtinerii în termen a documentatiilor solicitate beneficiarului,
justificate prin documente prezentate (adrese, răspunsuri) se vor adăuga la termenul de execuţie total
numai după avizarea favorabila a lor de către organele competente.

14.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) In cazul în care:
a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea

contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi
vor semna un act adiţional.

15. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
15.1. (1) Beneficiarul va efectua plata, prin ordin de plată în lei astfel:
- pentru Etapa I Iei, dupa finalizarea etapei 1;
- pentru Etapa 11. Iei, dupa finalizarea etapei II;
- pentru Etapa 11I lei, dupa finalizarea etapei III;
(2) Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), Cod Fiscal, dupa acceptarea

situatiei de plata de catre beneficiar. Termenul scadent al platilor este: 30 de zile de la data
inregistrarii facturii la beneficiar.

16. PENALlTĂŢI, DAUNE-INTERESE
16.1. În cazul în care, prestatorul nu îşi îndeplineste, în termenele prevăzute la art. 4 al

prezentului contract, obligaţiile asumate, beneficiarul va calcula penalităţi în cuantum de 0,5 %/zi din
valoarea lucrărilor neefectuate sau a celor necorespunzătoare, începând cu prima zi de întârziere.
Penalităţile nu pot depăşi cuantumul sumelor datorate. Neconformităţile se vor consemna printr-o
notificare în care se va specifica perioada de penalizare, preţurile din oferta financiară şi va fi
semnată de către serviciul solicitant al beneficiarului.

16.2. Penalităţile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul va achita în termen de 5
(cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării suma calculata drept penalităţi. Beneficiarul va emite
factură către prestator după încasarea sumei reprezentând penalităţi.

16.3. In cazul in care beneficiarul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadelor prevăzute la clauza 15.1, acesta are obligaţia de a plăti penalităţi in cuantum de 0,5 %/zi
din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de la scadenta.

16.4. Penalităţile calculate vor fi notificate si facturate către beneficiar. Beneficiarul are
obligaţia de a achita factura de penalităţi in termen de 5 zile de la data înregistrării acesteia.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI, INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin art. 11 si art. 12 din contract de către una

dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de
daune-interese.

(2) Dacă în perioada de derulare a contractului, prestatorul:
a) nu a prezentat în termen garanţia bancară de bună execuţie, în condiţiile prevăzute în

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

contract fără acceptul beneficiarului;
c) depăşeşte cu 30 de zile termenul prevăzut la art. 4;
d) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului;
e) autorizatiile prestatorului expiră sau sunt anulate în perioada de derulare a contractului,

beneficiarul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către beneficiar, prestatorul nu ia

toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, beneficiarul poate, printr-o a doua
înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze contractul şi să pretindă plata de daune
interese.

17.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult
10 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 contrara interesului public.
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17.3. La rezilierea contractului conform art. 17.1. (2), beneficiarul are dreptul de a pretinde
daune-interese în cuantum de 20% din valoarea serviciilor rămase neprestate la data rezilierii. Suma
neta de plată va fi plătită sau rambursată în termen de 30 de zile de la data înştiinţării de reziliere a
contractului.

17.4. In cazul prevăzut la clauza 17.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a
contractului.

17.5. Contractul poate înceta si prin ajungere la termen sau prin acordul parţilor, declararea
falimentului sau insolvenţă a prestatorului.

18. FORTA MAJORA
18.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
18.2. 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.
18.3. 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.

18.4. 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.

19. ASIGURARI
19.1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii

plătibile 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
beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

20. SOLUŢIONAREA L1TIGIILOR
20.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de
către reprezentanţii lor.

20.2. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînţelegerilor pe cale amiabilă, părţile se
vor adresa instanţelor de judecată, competente material de la sediul Beneficiarului.

21. COMUNICARI
21.1. (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 derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenta intre părţi, vor fi elaborate în limba română.
21.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia

confirmării de primire a comunicării.

22. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
22.1. Prestatorul nu poate cesiona total sau partial prezentul contract.
22.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decât subcontractanţilor declaraţi în propunerea sa

tehnica.
(2) Prestatorul răspunde în mod direct faţă de Beneficiar pentru orice neconformitate apărută

în execuţia lucrării şi care se datorează unui subcontractant precum şi pentru orice pretenţie ridicata
de un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.

22.3. (1) Prestatorul a're obligaţia, In 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
Beneficiarul.

(2) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
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(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

22.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar 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.

22.5. 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 Beneficiarului.

23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

24. CLAUZE FINALE
24.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile

contractante.
24.2. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,

reprezintă voinţa părţilor şi înlătura orice alta înţelegere verbala dintre acestea, anterioară şi ulterioară
încheierii lui.

24.3. In 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 ca ea a renunţat la acest drept al sau.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ., la Ploieşti, în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte contractantă.
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se CON PEr SA.
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, PrahOva. Romania
Tel: +40 - 244 •• 401 360; fax: + 40 - 2<14- 5164 S1
e-mail: conpet@conpeuo; web: www.conpet.ro

Directie Operatiuni
Departament Mentenanta
Serviciu Energetic

CAIET DE SARCINI

6CONPET

Modernizarea instalatiei de iluminat exterior
din Divizia Est si Divizia Sud.

(PROIECTARE)

1. Beneficiar

S.C.CONPET S.A - cu sediul central in Ploiesti, b-dul Independentei nr. 7, cod
100028, jud. Prahova, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J26/6/22.01.91, cod
fisca11350020.

2. Obiectul documentatiei

Modernizarea instalatiei de iluminat exterior perimetral, a cailor de acces si instalatiilor
tehnologice din:

1. Divizia Est:
Statia de pompare Urlati, jud. Prahova;
Rampa de incarcare titei Berca, jud. Buzau;
Rampa de incarcare titei Ciresu, jud. Braila;
Statia de pompare Moreni, jud. Dambovita;
Statia de pompare Baicoi, jud. Prahova;
Statia de pompare Lucacesti, jud.Bacau.

2. Divizia Sud:
Statia de pompare Poiana Lacului, jud. Arges;
Statia de pompare Cartojani, jud. Giurgiu;
Statia de pompare Videle, jud. Giurgiu;
Statia de pompare Icoana, jud Olt;

Aceasta modernizare va avea in vedere:
Inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu vapori de mercur si halogen , cu unele
performante de ultima generatie cu un consum de energie redus;
Inlocuirea sau montarea de stalpi noi pentru sustinerea corpurilor de iluminat.

http://www.conpet.ro
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3. Cerinte

CONPET

•

•

Intocmirea documentatiei tehnico - economice pentru executarea lucrarii in
conditiile respectarii legislatiei in vigoare privind calitatea in constructii, protectia
mediului, pentru fiecare locatie, separat, in urmatorul continut:

Etapa 1:
- Proiect tehnic - PT;
- Caiet de sarcini pentru achizitia de echipament si materiale in vederea

executiei lucrarii- CS;
- Documentatia de executie - DDE;
- Detalii de executie - DE;
- Documentatie economica cu valoare estimata;
- Cantitati de lucrari;

Proiectul tehnic va trata inclusiv demontarea instalatiilor electrice existente.

Etapa II:
Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea certificatului de urbanism, obtinerea
certificatului de urbanism, intocmirea documentatiilor pentru avizele si acordurile
solicitate prin certificatul de urbanism si obtinerea acestora.
Intocmirea documentatiei tehnice si obtinerea autorizatiei de construire.

Etapa III:
Intocmirea documentatiei finale dupa receptia la terminarea lucrarilor in baza cartii
tehnice pusa la dispozitie de beneficiar.

La elaborarea documentatiei se va avea in vedere urmatoarele:
• Analiza performantei energetice
• Realizarea studiului luminotehnic
• Analiza instalatiei electrice de iluminat exterior, inlocuire tablourilor electrice

necorespunzatoare, aprinderea iluminatului exterior prin actionarea cu
intreruptor crepuscular, contorizare pentru i1uminatulexterior.

• Se vor inlocui corpurile de iluminat exterior existente cu unele performante de
ultima generatie in tehnologie LED

• Dupa caz, se vor inlocui sau monta cabluri electrice pentru alimentarea
corpurilor de iluminat

• Dupa caz, se vor inlocui sau monta stalpi noi pentru sustinetrea corpurilor de
iluminat.

• Iluminatui exterior perimetral se va proiecta conform normativelor si trebuie sa
asigure nivelul corespunzator de iluminare in timpul noptii pentru functionarea
sistemului de monitorizare video

Se anexeaza, pentru fiecare locatie:
Anexa 1
Planul de situatie pentru fiacare statie de pompare / rampa de incarcare cu
amplasarea stalpilor si a corpurilor de iluminat existente;
Anexa 2
Planul de zonare;

mailto:conpet@conpet.ro:
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•
4.

Anexa 3
Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului + anexa;
Anexa 4
Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil.
Anexa 5
Lista de analiza din punct de vedere al mediului a noilor proiecte / dezvoltari /
investitii FC - 20 - 45, Ed. 5

Proiectantul se va deplasa la amplasament pentru stabilirea solutiei proiectate,
implicit a cantitatilor de lucrari necesare.

Baza legala de intocmire a documentatiei de proiectare
Proiectul se va intocmi in concordanta cu legislatia din Romania, in vigoare.
Documentatia de executie va fi supusa verificarii de catre verificatori atestati prin

grija proiectantului .
Documentatia elaborata in etapa 1 si etapa 2 va fi prezentata si sustinuta de

proiectant atat la avizarea in CTE cat si pentru obtinerea certificatului de urbanism,
avize, acorduri, autorizatie de construire.

Taxele pentru Certificatul de Urbanism, avize, acorduri si Autorizatia de
Construire, se achita de beneficiar.

Conform prevederilor Legii nr. 571/2003, S.C. CONPET S.A. este scutita de plata
taxelor privind Certificatul de Urbanism si Autorizatiei de Construire.

In cazul neavizarii de catre beneficiar sau institutiile care emit avizele solicitate
prin Certificatul de Urbanism, proiectantul are obligatia de a reface documentatia in
conformitate cu cerintele rezultate, fara costuri suplimentare din partea beneficiarului.

•
5. Prezentarea documentatiei

Documentatia de la etapa 1 se va preda beneficiarului pentru fiecare locatie in
parte, in 5 exemplare tiparite pe hartie si 1 exemplar format digital (CD) .

Vizat,
Director Department Mentenanta

Ing. Marius ~
Sef Serviciu Energetic,
Dr ing~DIMAN

Intocmit,
Ing. Romulus ZAHI
Ing. Mihai BAICAN

mailto:e-mail;conpe1;@conpet.ro;
http://web;www.conpet.ro


OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _
(denumirea BENEFICIARULUI şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentele transmise, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
______________________________ , ne oferim ca, În

(denumirea/numele operatorului economic)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse În documentele transmise, să prestăm serviciile

(denumirea serviciilor)
pentru suma totala de lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugata

(suma in litere si in cifre)
in valoare de Iei.

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, În cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile
În termenele stabilite.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de de zile,
(durata in litere si cifre)

respectiv până la data de şi ea va ramâne obligatorie
(ziualluna/anul)

pentru noi şi poate fi acceptată oricând Înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Până la Încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, Împreună cu comunicarea

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant Între noi.

Precizăm că:
O depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate Într-un formular de ofertă separat,
marcat În mod clar "alternativă";

o nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
Am Înţeles şi consimţim că, În cazul În care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să

constituim garanţia de bună execuţie În conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă

pe care o puteţi primi.

Data __ 1__ 1__

________ .,În calitate de ,.legal autorizat să semnez
(semnatura)

oferta pentru şi În numele _
(denumire/nume operator economic)



OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Anexa 1 La Formularul de Oferta

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

Etapa I Etapa II Etapa III
Intocmirea doc. pentru Intocmirea Intocmire

obtinere CU, obtinere CU, documentatiei documentatiei
Locatie PT CS DDE DE Cantitati intocmire doc. pentru tehnice pentru finale dupa

(Iei) (Iei) (Iei) (Iei) lucrari obtinere avize, acorduri obtinerea AC si receptia la
(Iei) solicitate prin CU si obtinerea AC terminarea

obtinerea acestora (Iei) lucrarilor
(Iei) (Iei)

Urlati

Berea

Ciresu

Moreni

Baicoi

Lucacesti

Poiana Lacului

Cartojani

Videle

Icoana

Total
Total pe etape

Total general

Operator economic,
(semnatura autorizata)
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