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Invitatie de participare
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
mentenanta la sistemul de supraveghere video si sistemul de control acces persoane (turnicheti)
de la Sediul Dispeceratului Central din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, judetul Prahova,
respectiv la sistemul de supraveghere video de la Depozitul de materiale Inotesti, situat in sat
Inotesti, comuna Colceag,judetul Prahova".

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

- dovada ca detine licenta valabila pentru desfasurarea acestei activitati eliberata de
Inspectoratul General al Politiei Romane. Societate trebuie sa fie specializata in instalarea si
intretinerea sistemelor tehnice deprotectie si de alarmare impotriva efractiei;

- dovada ca are experienta necesare si dotarea corespunzatoare, in desfasurarea
activitatii de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei.

In valoarea ofertei vorfi incluse toate cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor de
mentenanta la sistemul de supraveghere video si sistemul de control acces persoane (turnicheti)
de la Sediul Dispeceratului Central din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, judetul Prahova,
respectiv la sistemul de supraveghere video de la Depozitul de materiale Inotesti, situat in sat
Inotesti, comuna Colceag, judetul Prahova. Termenul de prestare a serviciilor este de 24 luni
de la incheierea contractului. Valoarea estimata este de 24000 leil2 ani.

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 Întocmeste Într-un singur exemplar si se introduce intr-un plic sigilat. Oferta va
fi depusa la SC.CONPET SA, strada Anul 1848, nr.I-3 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: 12.4•. (J1 . .2. OI ţ'" ,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.
Vamultumim pentru colaborare.
Cu stima,

DIRECTOR DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL

ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR

Sef Serviciu Achizitii
Jr. ~a Tircavu Intocmit

Exp. AP Ing. Florina Popescu~ p,,.,,,,,

http://www.conpetro


OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă)

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 serviciilor)
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 _

l

zile, respectiv până la data de
(durata in litere si cifre)

, şi ea va ramâne obligatorie
(ziua/luna/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 dpţiunea 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__ '__

________ , În calitate de
(semnatura)

oferta pentru şi În numele

, legal autorizat să semnez

(denumire/nume operator economic)
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Pretul pe revizie pe luna este de lei, fără TVAlluna
2. Pretul total pe revizii pe 1 an este de Iei, fara TVAlan
3. Pretul total pe revizii pe 2 ani este de Iei, fara TVAl2 ani.
4. Perioada de garanţie al serviciilor de intretinere efectuate este de minim 6 luni, iar pentru

echipamentele inlocuite este de minim 24 de luni, conform caietului de sarcini.
5. Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la data înregistrării acestora la beneficiar.
6. Prestatorul are obligaţia de a stabilii programul reviziilor astfel încât să realizeze obligaţiile asumate

prin contract, fără a depăşi durata de 24 de luni a acestuia.
7. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub următoarea formă:

- prin scrisoare de garantie bancara

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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CAIET DE SARCINI

1. DATE GENERALE
Prezentul Caiet de Sarcini are ca scop asigurarea serviciilor de mentenanta la sistemul

de supraveghere video si sistemul de control acces persoane (tumicheti) de la Sediul
Dispeceratului Central din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, judetul Prahova, respectiv la
sistemul de supraveghere video de la Depozitul de materiale Inotesti, situat in sat Inotesti,
comuna Colceag, judetul Prahova, obiective ce apartine de S.C. CONPET S.A., in vederea
functionarii continue si in parametri optimi ai acestora.

2. DATE TEHNICE PENTRU ECHIPAMENTELE EXISTENTE

2.1. SEDIUL DISPECERATULUI CENTRAL
2.1.1. SISTEMUL DE SUPRA VEGHERE VIDEO:
Principalele caracteristici tehnice ale sistemului de supraveghere video de la Sediul

Dispeceratului Central, ce apartine S.C. CONPET S.A. sunt urmatoarele:

1) Inregistrator digital cu 16 canale H.264
- Poate gestiona camere digitale silsau analogice;
- Rezolutie PAL 6251ine,50 f/s;NTSC 525 line,60 fis;
- Intrari video 16 BNC, audio 1 RCA;
- Iesiri 1 BNC, 1 VGA ;
- Compresie H.264 mp;
- Detectie la miscare;
- Inregistrare 400/480fps CIF;
- HDD 1 TB;

2) 16 camere de supraveghere video speed dome SOLARIS PRIVACY 18X COLOUR
SMOKED IP67&110-230VAC XTU

- Zoom optic 18X ;
- Zoom digital12X ;
- Sensibilitate 0.05 Ix ;
- Carcasa cu ventilatie, incalzire si desicator ;
- Lungime focala de la 4.1 la 73.8 ;

Camerele de supraveghere sunt instalate atat in interiorul cladirii cat si in exterior,
supraveghind urmatoarele obiective: intrari garaje, intrarile principale, zona caSIeneI,
fatadele cladirii, terase.

2.1.2. SISTEMUL DE CONTROL ACCES PERSOANE (TURNICHETI) :
Sediul Dispeceratului Central are montat in interiorul punctului de acces persoane, un

sistem de 4 truncheti de control acces persoane, doua pentru intrare personal si doua pentru
iesire personal, care functioneaza pe baza de cartele magnetica.
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2.2. DEPOZITUL DE MATERIALE INOTESTI
Principalele caracteristici tehnice ale sistemului de supraveghere video de la Depozitul

de materiale Inotesti, ce apartine S.c. CONPET S.A. sunt urmatoarele:

a) INREGISTRA TOR DIGITAL CU 16CANALE:
Poate gestiona camere digitale si/sau analogice;
Rezolutie PAL 6251ine,50 f/s;NTSC 525 line,60 fIs;
Intrari video 16 BNC, audio 1 RCA;
Iesiri 1 BNC, 1 VGA ;
Compresie H.264 mp;
Detectie la miscare;
Inregistrare 400/480fps CIF;
HDD 1 TB;

b) 10 CAMERE FIXE, compuse din:
1/3" cod over 540/570 TVL (mono), 0,3 lux(col)/0.1(mono)/F1.2,

- moving IR cut filter ;
obiectiv varifocal, autoiris 3,5-8mm, F=1.3, 1/3" ;
carcasa de exterior din aluminiu cu heater, 113xl06x410 mm, 220v/suport
metalic pentru carcasa;
transmitator/protectie pentru trimitere semnal video pe cablu UTP
IR iluminator 2100 mW/Sr, 120,50,25,6 degrees, 850 mm.

Camerele de supraveghere sunt instalate in exteriorul obiectivului, supraveghind
perimetrul acestuia si poarta de acces auto/persoane.

3. CERINTE MINIME OBLIGATORII:
- Prestatorul va asigura prin contract mentinerea in functiune a sistemelor tehnice de

securitate (video si acces persoane) din cele doua obiective prin:
Revizii lunare (programate) : lucrari de constatare, intretinere, verificare, reparatie, reglaje
si revizii, menite sa asigure starea optima de functionare a celor doua sisteme;
Interventii la solicitare (Ia cerere): la solicitarea beneficiarului pentru remedierea
defectelor sesizate. Numarul de interventii neprogramate, la solicitare, nu este limitat.

3.1.) Revizia se va face o data pe luna si va cuprinde urmatoarele operatii:
3.1.1.) pentru sistemul de supraveghere video:

a) verificat sursa de alimentare echipamente;
b) verificat sursa neintreruptibila UPS ;
c) verificat pozitionare camere si orientarea acestora catre punctele vulnerabile m
conformitate cu proiectele sistemelor video;
d) curatire a camerelor (lentilelor) si carcaselor;
e) reglarea si focalizarea camerelor;
f) verificarea comenzilor motorului, zoom si presetari (pentru camerele mobile);
g) verificarea conexiunilor camerelor cu restul echipamentului;
h) verificarea modului de prindere si asigurarea camerelor video;
i) verificarea unitatii centrale de inregistrare;
j) verificarea si stocarea datelor si informatiilor de pe hardul unitatii de salvare;
k) verificarea monitorului de supraveghere video;
1) verificarea circuitelor electrice de conectare intre camerele de luat vederi SI unitatea
centrala;
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3.1.2.) pentru sistemul de control acces persoane (turniclleti)
a) verificarea integritatii si functionalitatii componentelor din alcatuirea turnichetilor;
b) verificarea functionalitatii in parametri optimi ai turnchetilor;
c) verificare soft turnicheti si functionare carduri acces.

3.2.) Interventia la solicitare in cazul defectiunilor constatate la cele doua sisteme, se va
face la solicitarea beneficiarului ori de cate ori acesta considera ca este necesar, cu un termen
de raspuns de maxim 24 de ore de la solicitarea beneficiarului.

- Contravaloarea pieselor defecte ce urmeaza a fi inlocuite este aprobata de
beneficiar, in urma intocmirii unui raport de service si a unui deviz estimativ intocmit de
catre prestator, care asigura livrarea acestora la cel mai mic pret al pietei. Beneficiarul
verifica nivelul pretului si aproba oferta, in cazul in care pretul se incadreaza in pretul pietei.
Prestatorul primeste o comanda din partea beneficiarului pentru componentele respective.
Echipamentele achizitionate vor fi de acelasi tip sau de un tip cu caracteristici echivalente cu
cele inlocuite.

- Manopera implicata, cheltuielile de transport, etc., atat pentru serviciile programate
cat si pentru cele la solicitare, sunt incluse in costul contractului.

4. RECEPTIA PRESTATIILOR DE INTRETINERE SI REPARA TIE
Verificarea calitatii serviciilor prestate se va face in prezenta beneficiarului, printr-o

proba de functionare a echipamentului in urma careia se va incheia un proces verbal de buna
functionare.

Ofertantii trebuie sa detalieze procedurile specifice de verificare, valorile masurate,
valorile asteptate, starea normala, starea gasita si acestea trebuie sa se regaseasca intr-un
model de Proces Verbal care va atesta efectuarea cu succes a reviziei/reparatiei.

5. GARANTII SI RESPONSABILITATI
- Executantul raspunde si garanteaza realizarea cantitativa si calitativa a serviciilor prestate
- Defectiunile constatate, datorate calitatii necorespunzatoare a lucrarii executantului se
remediaza pe cheltuiala acestuia.
- Daca prestatorul nu reuseste sa remedieze un defect, in perioada convenita, beneficiarul are
dreptul de a lua masuri de remediere, pe riscul si spezele prestatorului ;
- Termenul de garantie al serviciilor de intretinere efectuate va fi de minim 6 luni, iar pentru
echipamentele inlocuite 24 de luni.
- Prestatorul acorda suport beneficiarului in intocmirea documentatiilor si a formalitatilor
necesare pentru obtinerea eventualelor avize impuse de legislatie si va furniza documentatia
necesara intretinerii unui registru al echipamentelor respective (procese verbale de
interventie, alta documentatie necesara)

6. ALTE CERINTE
- Ofertantul va face dovada experientei necesare si a dotarii corespunzatoare, in desfasurarea
activitatii de instalare, modificare sau intretinere a sistemelor de alarmare impotriva efractiei;
- Ofertantul va respecta normele generale de protectie a muncii conform legislatiei romanesti
precum si normele specifice de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime.
- Ofertantul trebuie sa prezinte preturile unitare pentru eventualele inlocuiri de echipamente
si pentru lucrarile de revizii;
- Ofertantul trebuie sa fie societate specializata in instalarea si intretinerea sistemelor tehnice
de protectie si de alarmare impotriva efractiei, in acest sens va face dovada ca detine licenta
valabila pentru desfasurarea acestei activitati eliberata de Inspectoratul General al Politiei
Romane.
- Ofertantul va pastra confidentialitatea serviciilor prestate;
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Nerespectarea tuturor specificatiilor si cerintelor cuprinse In prezentul Caiet de
Sarcini determina respingerea ofertelor in cauza, ca neconforme.

DIRECTOR DIRECTIA P.I.C.

Ec. DAN~~~~ •. ~1
--=i'~~.m\~..----

SEF SERVICIU S.S.P.I.C.P.
Ing. RADU NECSULESCU

Ing. AND~ VRILUC
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. S-CA __ din _

incheiat in baza Raportului Procedurii nr _
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr _

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

1. PARTILE CONTRACTANTE
CONPET S.A. PLOIESTI, cu sediul in Municipiul Ploiesti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova,

telefon 0244/401360, fax 0244/402304, cod de inregistrare fiscala RO 1350020, inregistrata la Registrul
Comertului sub numarul J29/6/1991, capital social subscris si varsat 28.569.842,40 lei, cod IBAN R038
RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată
prin dl. ing. Liviu lIasi - Director General si d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de
achizitor;
si,
............................................. cu sediul in , str....................... nr , jud Prahova, telefon
................... , fax , cod de inregistrare fiscala , inregistrata la Registrul
Comertului sub numarul , cod deschis la ,
reprezentata prin - , in calitate de prestator.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie prestarea, de catre Prestator, de servicii de mentenanta la
sistemul de supraveghere video si sistemul de control acces persoane (turnicheti) de la Sediul
Dispeceratului Central din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, judetul Prahova, respectiv la sistemul
de supraveghere video de la Depozitul de materiale Inotesti, situat in sat Inotesti, comuna
Colceag, judetul Prahova, conform prevederilor caietului de sarcini - Anexa nr. 1 si a Propunerii
Tehnico-Economica - Anexa nr. 2 la contract În perioada convenita, in conformitate cu solicitarile
Achizitorului, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract si cu legislatia in vigoare in domeniu.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1 Pretul total al contractului stabilit in baza propunerii tehnice si financiare (anexa 2), este de

.................. Iei fara TVN2 ani respectiv Iei fara TVNan. Pretul pe revizie lunar este de

........ Iei, fara TVA, pret ce include toate reviziile lunare programate si manopera si transportul pentru
interventiile solicitate in cazul defectiunilor.

3.2. Pretul este ferm, pe toata durata de executie a contractului si include toate costurile
prestatorului, directe si indirecte, legate de executia contractului, de prestarea serviciilor ce fac obiectul
prezentului contract, conform propunerii tehnico-financiare, anexa 2 la prezentul contract.

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Durata prezentului contract este de 24 luni de la data intrarii in vigoare.
4.2. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti contractante.

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 Achizitor, si un Prestator de servicii, in calitate de Prestator;
b) Achizitor si Prestator- partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) seNicii - 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 Legea
134/2010 privind Codul de procedura civila.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini - Anexa nr. 1
b) Propunerea tehnico- economica - Anexa nr.2;
c) Conventia HSEQ
d) Garantia de buna executie

7. STANDARDE
7.1. Serviciile prestate cat si bunurile achizitionate in baza contractului vor respecta standardele

nationale si internationale in domeniu.

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL Al CONTRACTULUI
8.1.(1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 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 Achizitorul pentru orice daune-interese, costuri,

taxe si cheltuieli de orice natura, aferente oricaror 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 programele folosite pentru ori in legatura cu executia
lucrarilor sau incorporate in acestea.

9.2. Orice rapoarte si date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici,
rapoarte, calcule, baze de date, software si Înregistrari justificative ori materiale achizitionate si puse in
opera pentru contract, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către personalul său salariat
ori contractat, pentru executarea obiectului contractului, vor deveni proprietatea exclusiva a
Achizitorului. Dupa Încetarea contractului, Prestatorul va remite toate aceste documente si date
Achizitorului. Prestatorul nu va pastra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza În scopuri
care nu au legatura cu contractul fara acordul scris prealabil al Achizitorului.

9.3. Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract si nu va face
referire la acesta În cursul executarii altor lucrari pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata
de Achizitor, fara acordul scris prealabil al acestuia.

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

asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(2) Garantia de buna executie se constituie prin Scrisoare de garantie bancara de buna executie

emisa in favoarea achizitorului, de catre o banca agreata de ambele parti. Scrisoarea de garantie
bancara pentru buna executie a prezentului contract este in cuantum de 10% din valoarea totala, fara
TVA, a contractului,respectiv, in cuantum de Iei.

(3) Scrisoare de garantie se va prezenta de catre furnizor achizitorului, În original, În termen de
10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 24 luni de la data emiterii.

(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
achizitorului CONPET S.A. Ploiesti.
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10.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste sau isi indeplineste in mod necorespunzator
obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia Prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost
respectate.

10.3. 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.

11.0BLlGATIILE PRESTATORULUI
11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul

si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica,
coroborate cu solicitarile din Caietul de sarcini (Anexa nr. 1) si la termenele convenite.

(2) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile, 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 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.

11.3. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu standardele şi procedurile
internaţionale În domeniu;

11.4. Interventia la solicitare in cazul defectiunilor constatate la cele 00\;Ia trei sisteme, se va
face la solicitarea achizitorului ori de cate ori acesta considera ca este necesar, cu un termen de
remediere de maxim 24 de ore de la solicitarea achizitorului. Contravaloarea pieselor defecte ce
urmeaza a fi inlocuite este aprobata de achizitor, in urma intocmirii unui raport de service si a unui deviz
estimativ intocmit de catre prestator, care asigura livrarea acestora la cel mai mic pret al pietei.
Achizitorul verifica nivelul pretului si aproba oferta, in cazul in care pretul se incadreaza in pretul pietei.
Prestatorul primeste o comanda din partea achizitorului pentru componentele respective.
Echipamentele achizitionate vor fi de acelasi tip sau de un tip cu caracteristici echivalente cu cele
inlocuite. Manopera implicata, cheltuielile de transport, etc., atat pentru serviciile programate cat si
pentru cele la solicitare, sunt incluse in costul contractului. În cazul În care achizitorul nu consideră
contravaloarea pieselor defecte ca fiind la cel mai mic pret al pietei şi nu aproba oferta, poate achiziţiona
direct piesele defecte.

11.5. Prestatorul nu va 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.
Prestatorul nu va permite accesul terţilor la informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces
În perioada de derulare a contractului şi va păstra confidenţialitatea acestora.

11.6. Serviciile vor fi prestate sub supravegherea permanenta a reprezentantilor Achizitorului
care exercita pe parcursul executarii contractului un drept de control.

12. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
12.1. Achizitorului are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului orice facilitati si/sau

informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica, dacă le detine si pe care le considera
necesare pentru indeplinirea contractului.

12.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor la scadenta.

13. RECEPTIA
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-economica si din Caietul de sarcini.
13.2. Serviciile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract, si din

Caietul de sarcini (Anexa nr. 1), doar În prezenţa unui reprezentant al achizitorului si vorfi concretizate
prin incheierea unui Proces Verbal de receptie, in prezenta partilor contractante.

13.3 Piesele inlocuite se vor factura ulterior si vor fi insotite de certificate de garantie.
13.4. Verificarea calitatii serviciilor prestate se va face in prezenta achizitorului, printr-o proba

de functionare a sistemelor in urma careia se va incheia un proces verbal de buna functionare.
Prestatorul trebuie sa detalieze procedurile specifice de verificare, valorile masurate, valorile asteptate,
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starea normala, starea gasita si acestea trebuie sa se regaseasca intr-un model de Proces Verbal care
va atesta efectuarea cu succes a reviziei/reparatiei.

13.5 Receptia cantitativa si calitativa se face in prezenta Prestatorului si Achizitorului pentru
locatie, ocazie cu care se incheie proces verbal de receptie.

14. GARANTIA SERVICIILOR
14.1.Termenul de garantie al serviciilor de intretinere efectuate va fi de minim 6 luni, iar pentru

echipamentele inlocuite 24 de luni.
14.2. (1) În perioada de garanţie prestatorul are obligaţia, În urma dispoziţiei date de achizitor,

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

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

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

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

15. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
15.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupa semnarea

contractului, de catre ambele parti.
15.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora

prevazuta sa fie terminata intr-o perioada stabilita in caietul de sarcini si in oferta prezentata trebuie
finalizata in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii
serviciului.

(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 interventie
(reparatie), partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare.

15.3. Cu exceptia prevederilor articolului 20 si in afara cazului in care achizitorul este de acord
cu o prelungire conform articolului 15.2. (2), o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
achizitorului de a solicita penalitati Prestatorului potrivit prevederilor articolului 17.

16. MODALITATI DE PLATA
16.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155, alin. 1, Cod Fiscal, pe baza documentelor

justificative prezentate de prestator si acceptate de achizitor, documente care sa ateste ca prestarea
serviciilor s-a efectuat in conditii tehnice de calitate si pe baza procesului verbal de receptie.

16.2 Ahizitorul va efectua plata catre prestator prin ordin de plată În lei, in termen de 30 zile de
la data inregistrarii facturii la achizitor.

17. PENALITATI, DAUNE -INTERESE
17.1 În cazul În care, Prestatorul nu Îşi Îndeplineste obligaţiile asumate prin contract, Achizitorul

are dreptul de pretinde, ca penalităţi, o sumă in cuantum de 0,5% din valoarea contractului, pentru
fiecare zi de intarziere.

17.2. Penalitatile calculate vor fi notificate catre Prestator. Prestatorul are obligatia de a achita
penalitatile in termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data inregistrarii notificarii. Dupa incasarea
sumelor reprezentand penalitati, Achizitorul transmite factura Prestatorului.

17.3. În cazul În care Achizitorul nu onorează facturile În termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevăzute la clauza 16.2, acesta are obligaţia de a plăti penalitati in cuantum de 0,5% pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

18. REZILEREA CONTRACTULUI
18.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul 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
care sa acopere prejudiciul suferit.
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18.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 10
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar
fi contrara interesului public.

18.3. În cazul prevazut la clauza 18.2 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

18.4. Contractul se considera reziliat de drept, fara a fi necesara trecerea vreunui termen sau
indeplinirea vreunei formalitati, in urmatoarele conditii:

1. Prestatorul a cesionat obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din servicii
fara acceptul Achizitorului;

2. Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele prevazute in art. 4 al
prezentului contract;
18.5 Dacă, În termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către Achizitor, Prestatorul

nu-si remediaza aspectele constatate, Achizitorul poate, printr-o a doua Înştiinţare emisă În termen de
21 de zile, sa considere contractul desfiintat de plin drept si să rezilieze contractul.

18.6. La rezilierea contractului conform art. 18.4, Achizitorul are dreptul de a pretinde daune -
interese in cuantum de 20% din valoarea contractului. Suma neta cuvenita va fi platita sau rambursata
in termen de 30 de zile de la data instiintarii de reziliere a contractului.

18.7. Contractul poate inceta si prin acordul partilor, ajungere la termen, declararea falimentului
Prestatorului.

19. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
19.1. Cesiunea obligatiilor nascute din prezentul contract nu este permisa.
19.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea

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

(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de Achizitor pentru orice neconformitate aparuta in
executia lucrarii si care se datoreaza unui subcontractant precum si pentru orice pretentie ridicata de
un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.

19.3. (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.

19.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul În care Îndeplineşte
contractul.

20. FORTA MAJORA
20.1 Forţa majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţioneaza.
20.2. 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.
20.3. 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 limitarii consecintelor.

20.4. 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.

21. SOLUTIONAREA LITIGII LOR
21.1. Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

21.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative Achizitorul si Prestatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti de drept comun de la sediul Achizitorului.
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22. COMUNICARI
22.1. (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.
22.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii

in scris a primirii comunicarii.

23. CLAUZE FINALE
23.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice

alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
23.2. 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,
originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

CONPET S.A. Ploiesti,

_______ ,. Ia Ploiesti, În două exemplare

PRESTATOR
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