
se eONPETSA
Str, Anul 1848 nr. 1.3. Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40 - 244 - 51 6451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro

Invitatie de participare

6CONPET

S.c. CONPET S.A Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in
conformitate cu art.l, alin. (2) din Normele Procedurale Interne de Achizitii servicii de
" Verificare echipament electroizolant de protectie ".

Toti ofertantii, atat persoanele fizice cat si cele juridice, vor anexa ofertei tehnico-
economice urmatoarele documente:

- dovada detinerii si utilizarii de laboaratoare acreditate pentru incercare "RENAR"
conform standard SR EN ISO-CEI 17025:200;

- prezentarea Certificatului ISO 9001:2008 (SR EN ISO 9001:2008) sau a echivalentului
acestuia, emis de organisme acreditate, valabil la data depunerii ofertelor, care confirma
certificarea sistemului de management al calitatii pentru activitatea supusa achizitiei.

In valoarea ofertei vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru prestarea seviciilor de
verificare echipament electroizolant de protectie. Termenul de prestare a serviciilor este de 24
luni de la incheierea contractului.

Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele
prevazute in caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării
corespondenţei între aceasta şi respectivele cerinte.

Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 60 zile timp in care
avem obligatia de a atribui contractul. Pretul vafi exprimat in RONfără TVA. Pretul ofertei este
considerat, ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a
contractului.

Oferta se mtocmeste într-un singur exemplar si se introduce intr-un plic sigilat. Oferta va
fi depusa la S.C.CONPET S.A. strada Anul 1848. nr.l-j la registratura societatii in atentia
Serviciului Achizitii. Pe plic se va mentiona adresa ofertantului si inscriptia "A nu se deschide
decat in prezenta comisiei de evaluare ".

Data limită de depunere a ofertelor: \C9 .0\ . lLo\V1" , ora. 12.
SC CONPET SA isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu respecta cerintele

enumerate mai sus, chiar daca aceasta ofera preturile cele mai scazute.
Anexat prezentei transmitem caietul de sarcini, formularul de oferta si formularul de

contract.
Modul definalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
Va multumim pentru colaborare.
Cu stima,

DIRECTOR DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL

ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR

Sef Serviciu Achizitii
Jr. A~ Tircavu

Intocmit
Exp. AP Ing. Florina Popescu
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ICONPET

CAIET DE SARCINI

1.1. Denumireachizitie

Servicii de verificare echipament electroizolant de protectie

1.2. Autoritatecontractanta

S.C CONPET S.A - cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 + 3, cod 100559, jud
Prahova, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J 26/6/22.01.91, cod fiscal 1350020.

1.3. Obiectul

Achizitia de servicii de verificare echipament electroizolant de protectie, folosit de
personalul calificat in executarea lucrarilor si manevrelor din instalatiile electrice apartinand
SC Conpet SA Ploiesti.

Protecţia individuală reprezintă o modalitate de prevenire a accidentelor de munca şi
a Îmbolnăvirilor profesionale si se realizează cu ajutorul echipamentului electroizolant de
protectie, prin intermediul caruia se poate combate un număr limitat de factori de risc.

Astfel, pentru desfasurarea lucrarilor si manevrelor din instalatiile electrice, aflate in
dotarea S.C. Conpet Ploiesti, sunt folosite echipamente electroizolante de protectie, dupa
cum urmeaza:

• manusi electroizolante;
• cizme electroizolante;
• podete electroizolante;
• prajini electroizolante;
• detectoare tensiune;
• maner tip M.P.R.;

1.4. Scopulachizitiei

Echipamentul electroizolant de protectie folosit la lucrări sau manevre În instalaţiile
electrice, trebuie sa fie certificate conform cerinţelor legale şi supuse unor Încercări periodic,
În conformitate cu prevederile standardelor de produs.

Pentru echipamentele electroizolante amintite verificarile periodice se vor realiza
conform tabelului anexat;
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1.5. Conditii organizatorice

Pentru asigurarea interfetei cu achizitorul, prestatorul va desemna o persoana
responsabila de contract si o persoana responsabila cu sistemul calitatii pe care le va
comunica achizitorului.

Beneficiarul va asigura transportul echipamentului la / de la prestator, in limita a 150
km fata de sector.

Echipamentul de protectie se va prezenta la verificare prestatorului, esalonat in
functie de scadenta.

1.6. Documenteobligatorii ce vor fi eliberate dupa efectuarea lucrarilor de
verificare:

• serviciile de verificare echipament electroizolant vor fi realizate pe baza avizului de
insotire a echipamentului iar la finalizarea lucrarilor se va incheia un proces verbal de
receptie ce va fi semnat de catre reprezentantii celor doua parti contractante. Factura
va avea obligatoriu si anexa detaliata cu serviciile prestate, devizul antecalcul care
va fi acceptat de catre achizitor precum si procesul verbal de receptie.

• verificarea echipamentelor trebuie confirmata prin emiterea de buletine de încercări,
ce se inmaneaza beneficiarului. Fiecare mijloc de protecţie electroizolant încercat va
fi marcat, de către prestator (prin aplicarea directă sau prin etichetă), cu următoarea
notaţie: ADMIS sau RESPINS.

1.7. Alte conditii de respectat:

• verificarea se va efectua numai in laboratoare acreditate pentru incercare "RENAR",
conform standard SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Director Departament Mentenanta

Ing.MariusIST~Y
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ANEXA

\}' t

Nr.
Divizia Echipament electroizolant

Periodicitate Numar
Sector Constanta - 8araganu Sector Calareti Total

verificarecrt. verificari
Manusi 100 30 130 61uni 4
Cizme 100 40 140 61uni 4
Podete 15 15 30 3 ani 11 Import
Detectoare de tensiune 15 5 20 1 an 2
Prajini 15 5 20 1 an 2
MPR 6 4 10 1 an 2

Sector Poiana Lacului Sector Cartojani Total
Periodicitate Numar
verificare verificari

Manusi 30 30 60 61uni 4
2 Sud

Cizme 30 30 60 61uni 4
Podete 20 20 40 3 ani 1
Detectoare de tensiune 5 5 10 1 an 2
Prajini 5 5 10 1 an 2
MPR 5 5 10 1 an 2

Sector 8arbatesti
Sector Ori esti- Sector 8i1ed Sector

Total
Periodicitate Numar

Ghercesti Pecica Marghita verificare verificari
Manusi 25 15 10 10 60 61uni 4

3 Vest
Cizme 25 15 10 10 60 61uni 4
Podete 25 15 10 5 55 3 ani 1
Detectoare de tensiune O O 5 5 10 1 an 2
Prajini O O 5 5 10 1 an 2
MPR O O 5 5 10 1 an 2



OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă)
Către----------------------

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
, ne oferim ca, în

(denumirea/numele operatorului economic)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm
serviciile _

(denumirea servicii/or)
pentru suma totala de RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugata in

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

(suma in litere si in cifre)
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile in

termen de luni conform graficului de executie.
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _

(durata in litere si cifre)
zile, 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)
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ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Nr.
Divizia Echipament electroizolant Sector Constanta - Baraganu Sector Calareti Total Serie 1 Scadenta1 Serie 2 Scadenta 2

Pret Periodicitate Numar
Total leicrt. lei/UM verificare verificari

Manusi 100 30 130 6 luni 4
Cizme 100 40 140 6 luni 4
Podete 15 15 30 3 ani 11 Import
Detectoare de tensiune 15 5 20 1 an 2
Prajini 15 5 20 1 an 2
MPR 6 4 10 1 an 2

Total divize/2 ani

Sector Poiana Lacului Sector Cartojani Total
Pret Periodicitate Numar

Total lei
lei/UM verificare verificari

Manusi 30 30 60 61uni 4

2 Sud
Cizme 30 30 60 61uni 4
Podete 20 20 40 3 ani 1
Detectoare de tensiune 5 5 10 1 an 2
Prajini 5 5 10 1 an 2
MPR 5 5 10 1 an • 2

Total divizie/2 ani

Sector Barbatesti Sector Orlesti-Ghercesti
Sector Biled Sector

Total
Pret Periodicitate Numar

Pecica Marghita lei/UM verificare verificari
Manusi 25 15 10 10 60 6 luni 4
Cizme 25 15 10 10 60 61uni 43 Vest
Podete 1525 10 5 SS 3 ani 1
Detectoare de tensiune O O 5 5 10 1 an 2
Prajini O O 5 5 10 1 an 2
MPR O O 5 5 10 1 an 2

Total divizie/2 ani

TOTAL/2ANI



CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

nr. S-CA CD din ------
incheiat in baza Raportului Procedurii nr. _
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr. _

Intre

PARTILE CONTRACTANTE

1.1 S.c. CONPET S.A., cu sediul in Ploiesti, Str. Anul 1848 m. 1 - 3, jud. Prahova, telefon
0244/401360, fax 0244/402304, cod de imegistrare fiscala RO 1350020, imegistrata la Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub numarul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205
0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată legal prin dl.
ing. Liviu Ilasi - Director General si d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de
BENEFICIAR

ŞI
_____________ .- cu sediul În , str. '

m._, cod o, tel , fax. ,' imegistrata la Registrul Comertului de pe
langa Tribunalul sub numarul , C.I.F. ' avand cod

deschis la ,' reprezentată legal prin
________ , În calitate de PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obliga sa presteze "Verificare echipament electroizolant de protectie", in

conformitate cu Caietul de Sarcini (Anexa 1), Propunerea tehnico-financiara (Anexa 2), in termenul
convenit si in conformitate cu obligatiile asumate in prezentul contract.

3. PRETUL CONTRACTULUI

3.1 Pretul convenit pentru indeplinirea m totalitate a obiectului contractului, platibil
prestatorului de catre , este de lei fara TVA. Beneficiarul se obligă să plătească
prestatorului preţurile unitare prezentate În Anexa m. 2 (Propunere Tehnico-Economica) la prezentul
contract.

3.2. Preţurile unitare sunt ferme, pe toata perioada de derulare a contractului.

4. TERMENUL CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti contractante si

se deruleaza pe o perioada de 24 luni de la data semnarii acestuia.

5. DEFINITII
5.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) contract - prezentul contract si toate anexele sale; actul juridic care reprezintă acordul
de voinţă al celor două părţi, Încheiat Între o autoritate contractantă, În calitate de
beneficiar, şi un prestator de servicii, În calitate de prestator;

b) beneficiar si prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite În
prezentul contract;
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c) valoarea contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;

d) destinaţie finală - locul unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile in cauza;
e) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
t) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul

de sarcini si in propunerea tehnica;
g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează

greşelii sau vinei 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.

h) oră, zi, lună, an - termenele din prezentul contract se calculează conform art. 181-184
din Legea 134/2010 privind Codul de procedura civila.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. - Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini - Anexa nr. 1
b) propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 2
c) Documentjustificativ privind constituirea garantiei de buna executie - Anexa nr.3;

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

prestator in propunerea sa tehnica.

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor

persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) 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 despagubi beneficiarul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea clauzelor contractule.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
10.1. - (l) Garanţia de buna execuţie a contractului se constituie de către prestator în scopul

asigurării beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
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(2) Garanţia de bună executie se constituie prin instrument de garantare de bună execuţie
emisă în favoarea beneficiarului, de o societate bancară sau societate de asigurări. Instrumentul de
garantare pentru buna execuţie a prezentului contract este în cuantum de 10% din valoarea totală, rară
TVA, a contractului, respectiv, în cuantum de Lei. In cazul în care apar lucrări
suplimentare şi valoarea contractului se modifică, prestatorul are obligaţia de a actualiza cuantumul
garanţei de bună execuţie în funcţie de valoarea totală a contractului şi să prezinte beneficiarului un
nou instrument de garantare, în termen de maximum 5 zile de la data aprobării noii valori a
contractului.

(3) Instrumentul de garantare se va prezenta de către prestator beneficiarului, în original, în
termen de 5 zile de la data semnării contractului şi va avea o valabilitate de cel puţin 24 luni de la data
emiterii. Prelungirea termenului contractului prevăzut la art. 4 obliga prestatorul la extinderea
valabilităţii instrumentului de garantare de bună execuţie, cu minimum 6 luni de la data expirării
Instrumentului de garantare prezentat iniţial.

10.2. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu îşi îndeplineşte şi/sau îşi îndeplineşte în mod necorespunzător
obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia Prestatorului, precizând obligaţiile care nu au fost
respectate.

10.3. Garanţia de bună execuţie aferentă achiziţiei, se va restitui de către Beneficiar
prestatorului, în termen de 14 zile de la data obtinerii de catre beneficiar a certificarii, dacă beneficiarul
nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
11.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu prevederile din propunerea
tehnica coroborate cu solicitarile din caietul de sarcini.

11.2. 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.

11.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

11.4. Prestatorul se obliga sa presteze serviciul in conformitate cu legislatia in vigoare inclusiv
normative/norme/standarde/prescriptii tehnice.

11.5. Prestatorul are obligatia de a presta serviciul de verificare echipament electroizolant in
termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea acestuia cu avizul de insotire.

12. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
12.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului informatii pe care acesta le

considera necesare pentru indeplinirea contractului.
12.2. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor la data scadenta.
12.3. Beneficiarul are obligatia de a asigura transportul la /de la prestator, in limita a 150 km

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. Serviciul se considera indeplinit la data semnarii fara obiectiuni a procesului verbal de

receptie a serviciilor de verificare a echipamentului electroizolant de catre reprezentantii partilor
contractante.
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13.3. Verificarea echipamentelor trebuie confirmata prin marcarea cu ADMIS sau RESPINS si
prin emiterea de buletine de incercari.

14. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in doua zile de la data

semnarii contractului.
14.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti,

termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului; sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea

contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si
vor semna un act aditional.

14.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta termenele de executie,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea datei etapelor de
prestare a serviciilor se face cu acordul partilor, prin act aditional.

14.4. Cu exceptia prevederilor articolului 18 si in afara cazului in care beneficiarul este de
acord cu o prelungire conform articolului 14.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului potrivit prevederilor articolului 16.1.

15. MODALITĂŢI DE PLATĂ
15.1. Prestatorul va emite factura, conform art. 155 alin 1, din Cod Fiscal, coroborat cu art.

13.2. din prezent contract, iar beneficiarul are obligaţia de a efectua plata facturilor cu ordin de plată
În lei în termen de 30 (treizeci) de zile de la data înregistrarii facturii la beneficiar.

15.2. Facturarea se realizeaza in baza Procesului Verbal de receptie a serviciilor prestate,
semnat de ambele parti si a situatiei de plata in care apar detaliat numarul de echipamente verificate,
pret unitar conform contract, valoarea pe categorii de echipamente si valoarea totala.

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

16.2. Penalităţile 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.

16.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadelor prevazute la clauza 15.1, 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.

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

17. REZILIEREA CONTRACTULUI, INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin art. 11 si art. 12 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:
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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 beneficiarului;

c) depaseste cu 30 de zile termenul prevazut la art. 4;
d) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului;
beneficiarul va no'tifica 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, sa rezilieze contractul si să pretinda plata de daune interese.

17.2. Beneficiarul 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.

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 de plata va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de reziliere a
contractului.

17.4. In cazul prevazut la clauza 17.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

17.5. Contractul poate inceta si prin ajungere la termen sau prin acordul partilor, declararea
falimentului sau insolventa 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, rară 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 LITIGIILOR
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 catre
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 între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să

fie transmisă în scris.
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
pnmUll.

(3) Pe parcursul derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv
corespondenta intre parti, vor fi elaborate in limba romana.

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 decat subcontractantilor declarati in propunerea sa

tehnica.
(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.

22.3. (l) 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
Beneficiarul.

(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.

22.4. (l) 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 aditional incheiat intre partile

contractante.
24.2. 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.

24.3. 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 incheiat astazi, , la Ploiesti, in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte contractanta.

ACHIZITOR
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