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CONTRACT DE SERVICII
nr. S-CA din---- --------

1. În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale Societatii CONPET SA Ploiesti, s-a
încheiat prezentul contract de servicii,

Între

PARTILE CONTRACT ANTE
Societatea CONPET S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, telefon

0244/401330, fax 0244/516451, 402386, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova,
sub nr. J29/6/1991, cod fiscal RO 1350020, capital social subscris şi vărsat: 28.569.842,4 lei, cod IBAN R038
RNCB 0205 04486570 0001, deschis la Banca Comerciala Romana - Sucursala Ploiesti, reprezentata legal,
prin ing. Liviu lIaşi - Director General si ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de BENEFICIAR

şi

_________ , cu sediul in , str. . nr. _, jud.
______ , telefon/fax , cod de inregistrare fiscala RO , inregistrata la
Registrul Comertului sub numarul J_/ __ /__ , avand cod IBAN deschis la
________ . reprezentata prin _ . in calitate de PREST ATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de inspectie interioara a conductelor de transport

titei 0 12 3/4" la subtraversare Dunare si Borcea si 14" Poarta Alba-Calareti-Pitesti si sa elaboreze
rapoartele aferente inspectiei, în stadiile si perioada convenita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract, cu graficul de prestare - Anexa 1, propunerea tehnico-financiara - Anexa 2 si Caietul de
sarcini - Anexa 3.

2.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a opta pentru suplimentarea cantitatii initiale de servicii cu
servicii suplimentare sau aditionale, care datorita unor circumstante imprevizibile devin necesare pentru
indeplinirea corespunzatoare a contractului.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. (1) Valoarea contractului este de euro la care se adauga TVA, pentru indeplinirea

integrala a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2.
3.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a opta pentru suplimentarea valorii totale a contractului cu

valoarea serviciilor / lucrarilor suplimentare sau aditionale, care datorita unor circumstante imprevizibile devin
necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti contractante.
4.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in termen de 240 de zile de la data procesului verbal

de predare-primire a amplasamentului, conform Graficului de prestare - Anexa 1 si propunerii sale tehnico-
financiare - Anexa 2 la prezentul contract. Termenul de executie se considera implinit la data acceptarii de
catre beneficiar, fara obiectiuni, a Raportului pentru analiza ratei de Crestere a Coroziunii si Evaluare "adecvat
scopului".

4.3. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data restituirii integrale a garantiei de buna
executie, de catre beneficiar, respectiv, dupa implinirea termenului de 6 luni de la prezentarea Raportului
pentru analiza ratei de Crestere a Coroziunii si Evaluare "adecvat scopului".

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati 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 plătibii prestatorului de către beneficiar, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. servicii; lucrari - 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 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,
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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. termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din noul Cod de procedura
civila, respectiv:

g.1. cand termenul se socoteste pe ore, acesta incepe sa curga de la ora zero a zilei urmatoare;
g.2. cand termenul se socoteste pe zile, nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul, nici

ziua cand acesta se implineste;
g.3. cand termenul se socoteste pe saptamani, luni sau ani, el se implineste in ziua corespunzatoare

din ultima saptamana ori din luna sau din ultimul an. Daca ultima luna nu are zi corespunzatoare celei in care
termenul a inceput sa curga, termenul se implineste in ultima zi a acestei luni;

g.4. cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi
lucratoare care urmeaza;

g.5. termenul care se socoteste pe zile, saptamani, luni sau ani se implineste la ora 24.00 a ultimei zile
in care se poate indeplini actul.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) grafic fizic si valoric de executie detaliat - Anexa nr. 1;
b) propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 2;
c) Caietul de sarcini si c1arificarile la documentatia de atribuire - Anexa nr. 3;
d) Scrisoarea de garantie de buna executie - Anexa nr. 4;
e) Conventia HSEQ - Anexa nr. 5.
f) Certificatul de rezident fiscal, daca este cazul- Anexa nr. 6.
g) Acordul de asociere legalizat, daca exista;
h) Contract de subantrepriza, daca exista;
i) Acte aditionale, daca exista;
j) Alte anexe la contract.

7. CONFIDENTIALITATE
7.1. (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.

7.2. 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

a) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
8.1. Orice rapoarte si date precum harţi, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze

de date 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, care sunt furnizate beneficiarului, vor deveni proprietatea exclusiva a beneficiarului. Dupa
încetarea contractului, prestatorul va remite toate aceste documente si date beneficiarului. Prestatorul nu va
pastra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza în scopuri care nu au legatura cu contractul de
servicii fara acordul scris prealabil al beneficiarului.

8.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract si nu
va face referire la aceste servicii în cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio informatie
furnizata de beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia.

8.3. Pentru toate documentele (exceptand software) furnizate beneficiarului, orice rezultate ori
drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala ori industriala, dobândite În
executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusiva a beneficiarului, care le va putea utiliza, publica,
cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinta, fara limitare geografica ori de alta natura, cu exceptia
situatiilor în care exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

9. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
9.1. - (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.
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(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. 9.3. Scrisoarea de garanţie
bancară de bună execuţie este in cuantum de 10% din valoarea totală, fara TVA a contractului, respectiv, in
cuantum de ~~ euro, echivalet lei la cursul leu/euro din data emiterii scrisorii. 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 14 luni de
la data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut obliga prestatorul la extinderea valabilitatii
scrisorii de garantie bancară, cu minimum 6 luni de la data expirării scrisorii de garantie prezentate initial. Din
Scrisoarea de garantie bancara de buna executie trebuie sa reiasa, fara echivoc, ca societatea bancara va
plati beneficiarului, suma solicitata, la prima si simpla cerere a beneficiarului.

(4) Beneficiarul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a
prezentat Scrisoarea de garantie de bună execuţie, emisă conform prevederilor prezentului capitol.

9.2. 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.

9.3. Garantia de buna executie se restituie de catre beneficiar, prestatorului, in termen de 30 de zile de
la data implinirii a 6 luni de la prezentarea Raportului pentru analiza ratei de Crestere a Coroziunii si Evaluare
"adecvat scopului".

10. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
10.1. (1) (In cazul asocierii) Prestatorul, in calitatea sa de lider al Asocierii, este pe deplin responsabil

pentru indeplinirea contractului si reprezinta interesele Asocierii in raporturile cu beneficiarul.
(2) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/sau performantele prezentate în

caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexe la prezentul contract.
(3) Prestatorul are obligatia de a prezenta, in original si in traducere legalizata in limba romana, un

Certificat de Rezidenta Fiscala, emis de autoritatile fiscale ale statului rezident, din care sa rezulte ca este
rezident al statului respectiv in anul obtinerii veniturilor si ca ii sunt aplicabile prevederile privind evitarea dublei
impuneri incheiate intre statul roman si statul de rezidenta a prestatorului. Certificatul de rezidenta fiscala va fi
prezentat beneficiarului (in calitate de platitor de venit) la incheierea contractului. Certificatul de rezidenta
fiscala va fi emis pentru anul in care prestatorul incaseaza veniturile aferente serviciului prestat. In cazul in
care Certificatul de rezidenta fiscala nu se prezinta la acest termen, se aplica prevederile titlului V din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv, retinerea impozitului datorat prin stopaj la sursa.

10.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile si sa execute lucrarile în termenul de executie
prevazut la art. 4.2. si conformitate cu graficul de prestare - Anexa 1 la contract. Serviciile prestate si lucrarile
executate vor respecta cerintele caietului de sarcini - Anexa 3 la contract.

10.3. (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute în contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si în conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de
si pentru contract, în masura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta În prezentul contract sau
se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul are obligatia, inainte de inceperea lucrarilor, de a comunica in scris beneficiarului
identitatea responsabilului pentru executia lucrarilor, atestat in domeniu conform legislatiei in vigoare si de a
asigura urmarirea executiei lucrarilor prin acesta.

10.4. Prestatorul este raspunzator atât de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

10.5. Prestatorul va considera toate documentele si informatiile care îi sunt puse la dispozitie
referitoare la prezentul contract drept private si confidentiale. Prestatorul nu va publica sau divulga niciun
element al prezentului contract fara acordul scris, prealabil, al beneficiarului. Daca exista divergente cu privire
la necesitatea publicarii sau divulgarii în scopul executarii prezentului contract, decizia finala va apartine
beneficiarului.

10.6. Prestatorul se va abtine de la orice declaratie publica privind derularea contractului fara
aprobarea prealabila a beneficiarului si de la a se angaja în orice alta activitate care intra în conflict cu
obligatiile sale fata de beneficiar conform prezentului contract.

10.7. Prestatorul va prezenta rapoartele conform celor specificate în prezentul contract si in Caietul de
Sarcini.

10.8. Prestatorul va respecta si se va supune tuturor legilor si reglementarilor în vigoare in Romania si
se va asigura ca si personalul sau, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia si
salariatii din teritoriu vor respecta si se vor supune de asemenea acelorasi legi si reglementari. Prestatorul va
despagubi beneficiarul în cazul oricaror pretentii si actiuni în justitie rezultate din orice încalcari ale prevederilor
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în vigoare de catre Prestator, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa,
subordonatii acestuia, precum si salariatii din teritoriu.

10.9. Prestatorul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii
contractului, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, precum si dupa încetarea Contractului. În acest
sens, cu exceptia cazului în care se obtine acordul scris prealabil al beneficiarului, prestatorul si personalul
sau, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica niciodata
oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care au luat
cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite în cursul sau ca rezultat al
derularii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodata, prestatorul si personalul sau nu vor utiliza în
dauna beneficiarului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate
în cursul sau în scopul executarii contractului.

10.10. Prestatorul va despagubi, proteja si apara pe cheltuiala sa beneficiarul, pe agentii si salariatii
acestuia, pentru si împotriva tuturor actiunilor în justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate din
orice actiune ori omisiune a prestatorului si/sau a subcontractantilor sai, personalului salariat ori contractat de
acesta, inclusiv conducerea, în executarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract, inclusiv împotriva
oricarei încalcari a prevederilor legale sau a drepturilor terti lor, privind brevetele, marcile comerciale ori alte
forme de proprietate intelectuala precum dreptul de autor.

10.11. Prestatorul se obliga sa plateasca daune-interese, cheltuieli, taxe si cheltuieli de orice natura,
aferente, în situatia neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul contract, cu
exceptia situatiei în care o astfel de încalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre
beneficiar.

10.12. Pe cheltuiala sa, prestatorul va despagubi, proteja si apara beneficiarul, agentii si salariatii
acestuia, pentru si împotriva tuturor actiunilor în justitie, reclamatiilor, pierderilor si pagubelor rezultate din
executarea contractului de servicii de catre prestator, în conditiile în care:

a) prestatorul este notificat de catre beneficiar despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau
pagube, dupa ce beneficiarul a luat cunostinta despre acestea;

b) plafonul maxim al raspunderii prestatorului va fi limitat la o suma egala cu pretul contractului, iar
acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate terti lor de catre prestator ori ca urmare
a abaterilor savârsite de prestator;

c) raspunderea prestatorului se va limita la actiuni, plângeri, pierderi ori pagube produse în mod
direct ca urmare a neexecutarii obligatiilor în baza contractului de servicii si nu va include raspunderea ca
urmarea a unor fapte imprevizibile, produse ca si consecinte indirecte ale unei asemenea neexecutari.

10.13. Prestatorul se obliga sa incheie, la data semnarii contractului de catre ambele parti, Conventie
HSEQ cu beneficiarul si sa respecte prevederile acesteia.

10.14. Prestatorul va desfasura toate serviciile si lucrarile care fac obiectul contractului in conformitate
cu legislatia si normele in vigoare privind securitatea si sanatatea muncii, situatii de urgenta si protectia
mediului. Avand in vedere specificul lucrarilor de lansare-primire godevil executate in zone cu potential pericol
de explozie (zonele O si 1), vor fi respectate cerintele legislatiei in vigoare privind lucrul in medii potential
explozive.

10.15. In situatia in care facilitatile beneficiarului sunt improprii pentru lansare si/sau primire godevil,
prestatorul se obliga sa furnizeze - numai cu scopul si pe durata lucrarii - un lansator/primitor adecvat si
conectoarele si racordurile aferente, conform cerintelor Caietului de sarcini si conform prevederilor propunerii
tehnico-economice.

10.16. Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare
utilizate, a personalului, de eliminare a eventualelor surse de poluare a mediului generate de
utilizarea/curăţarea dispozitivelor de inspecţie proprii, pe durata desfasurarii activităţilor prevăzute in Caietul de
Sarcini - Anexa 3 la contract.

10.17. Pe perioada executiei serviciilor si lucrarilor care fac obiectul prezentului contract, precum si
pentru eventuala perioada de prelungire a contractului, prestatorul are obligatia de a-si asigura medical
personalul utilizat pentru indeplinirea contractului. Beneficiarul nu îsi va asuma responsabilitatea privind
cheltuielile medicale si de sanatate ale prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv
conducerea ori salariatii din teritoriu.

10.18. Pe perioada executiei serviciilor si lucrarilor care fac obiectul prezentului contract, precum si
pentru eventuala perioada de prelungire a contractului, prestatorul are obligatia de a-si asigura profesional
personalul utilizat pentru indeplinirea contractului, pentru acoperirea urmatoarele riscuri:

a) raspunderea prestatoruiui în caz de îmbolnavire ori accident de munca al salariatilor, incluzând
cheltuielile repatrierii pe motive de sanatate;

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului beneficiarului utilizat pentru executarea
contractului de servicii;

c) raspunderea civila în eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori beneficiarului, ori salariatilor
sai, ca urmare a executarii contractului de servicii;

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanenta ca urmare a unei accidentari
fizice în legatura cu contractul de servicii.
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11. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
11.1. Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate si lucrarile executate potrivit anexei nr.

3 la contract - Caietul de sarcini.
11.2. Beneficiarul se obligă să plătescă prestatorului contravaloarea serviciilor prestate si a lucrarilor

executate in baza contractului, conform art. 14 al prezentului contract.
11.3. In vederea desfasurarii activitatilor care fac obiectul contractului, beneficiarul se obligă să pună

la dispoziţia prestatorului planurile de zonare a statiilor de pompare incluzand clasificarea garilor de
lansare/primire godevil.

11.4. Beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului cu promptitudine informaţii şi/sau documente pe
care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate
beneficiarului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului.

11.5. Prestatorul poate solicita sprijinul beneficiarului pentru obţinerea de copii după legi, reglementări
şi informaţii despre cutumele locale, ordine şi decizii locale din ţara în care trebuie realizate serviciile şi care
pot afecta prestatorul în îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. Beneficiarul poate taxa prestatorul pentru
asistenţă, care urmează a fi furnizată pe cheltuiala prestatorului.

12. ÎNCEPEREA SI EXECUTIA SERVICIILOR SI A LUCRARILOR
12.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data Procesului Verbal de

predare-primire a amplasamentului. In vederea inceperii prestarii serviciilor si executiei lucrarilor, partile vor
proceda la predarea-primirea amplasamentului si vor incheia procesul verbal predare - primire amplasament,
semnat de catre beneficiar si prestator.

12.2. Data procesului verbal predare - primire amplasament este data de referinta pentru termenul
de prestare a serviciilor si executie a lucrarilor.

12.3. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit
de parţi, termen care se calculează de la data procesului verbal de predare - primire a amplasamentului.

(2) Serviciile si lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie de detaliu şi să fie
terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficul de execuţie se consideră date
contractuale.

(3) in cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de

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

(4) Decalarea termenului de executie in conditiile stabilite la alin. (3) nu da dreptul prestatorului de a
solicita actualizarea valorii contractului.

12.4. in afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita penalităţi prestatorului.

12.5 (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestarii serviciilor si execuţiei
lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract. Părţile contractante
au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor şi anume: a responsabilului
tehnic cu execuţia din partea prestatorului si a responsabilului, din partea beneficiarului.

(2) Prestatorul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract,
pentru verificarea lucrărilor.

12.6. Efectuarea serviciilor contractate se va reflecta prin rapoartele emise în timpul şi la finalizarea
inspecţiei, prin rapoartele întocmite de prestator şi aprobate de beneficiar, conform cerintelor din Caietul de
sarcini - Anexa 3 la contract, astfel:

12.6.1. (1) In decurs de 10 zile de la finalizarea pe teren a lucrarilor de batimetrie, prestatorul va
transmite raportul batimetriei conform cerintelor prezentate in sectiunea 6.3.5. a Caietului de sarcini. Inceperea
lucrarilor de batimetrie va respecta in principiu graficul de executie propus in cadrul ofertei si nu va depasi 45
zile. Partile pot cadea de acord asupra datei de incepere efective a lucrarilor de batimetrie in cazul in care
conditiile meteo sau debitele pe cursurile de apa in cauza nu permit executia in siguranta a lucrarilor.

(2) In decurs de cinci zile de la lucrarile din teren (ultima rulare de instrument declarata acceptata), pe
fiecare tronson, prestatorul trebuie să verifice datele aşa cum este specificat în secţiunea 7.1.1. din Caietul de
Sarcini - Anexa 3 la contract si sa emita Raportul de finalizare a lucrarilor pe teren.

(3) Investigarea va fi reluata pe cheltuiala prestatorului in cazurile in care se depasesc limitele
acceptabile ale pierderilor de date, definite conform sectiunii 7.1.1. a Caietului de sarcini.

12.6.2. Prestatorul trebuie să prezinte beneficiarului Raportul preliminar pentru fiecare tronson
inspectat, cu o propunere de "Lista defectelor semnificative" aşa cum este descris în secţiunea 7.1.2. din
Caietul de Sarcini, în decurs de 14 zile de la data Raportului de finalizare a lucrarilor in teren.
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12.6.3. Beneficiarul trebuie să evalueze Raportul preliminarl Lista defectelor semnificative
propusa si sa efectueze investigarea/ verificarea in teren a rezultatelor, in interval de 14 zile de la primirea
acestuia, conform prevederilor cap. 7.1. a Caietului de sarcini.

12.6.4. Prestatorul trebuie sa redacteze un Raport final pentru fiecare segment inspectat, asa cum
este stabilit la sectiunea 7.1.3. a Caietului de sarcini, in interval de 21 de zile de la data primirii eventualelor
comentarii aparute in urma lucrarilor de investigare /validare sau acceptarea acestora, si sa-I prezinte
beneficiaru lui,

12.6.5. Beneficiarul trebuie sa evalueze Raportul final si sa transmita observatiile sale, prestatorului,
in interval de 7 zile de la primire.

12.6.6. Prestatorul va actualiza, dupa caz, Raportul final si va transmite beneficiarului forma revizuita
a acestuia, in termen de 5 zile de la primirea eventualelor comentarii. "Raportul-Sinteza", asa cum este
descris in sectiunea 7.1.4. a Caietului de sarcini, ca parte a Raportului final, poate fi prezentat odata cu
Raportul pentru Analiza ratei de Crestere a Coroziunii si Evaluare "adecvat scopului".

12.6.7. Raportul pentru Analiza ratei de Crestere a Coroziunii si Evaluare "adecvat scopului"
asa cum este descris in sectiunea 7.1.5. a Caietului de sarcini va fi transmis in termen de 14 zile de la data
acceptarii Raportului final.

12.6.8. (1) Aditional raportului scris (minimum 3 exemplare pentru fiecare sectiune), prestatorul va
furniza beneficiarului datele inregistrate pe CD-ROM/DVD-ROM (minimum 2 pentru fiecare sectiune),
impreuna cu software-ul necesar care sa acorde posibilitatea vizualizarii si evaluarii caracteristicilor specifice.
Pachetul software va asigura monitorizarea si interpretarea datelor. Software-ul va trebui sa includa o
descriere detaliata a instalarii si utilizarii sale si trebuie sa fie compatibil cu sistemele de operare Microsoft
Windows@ XP. De asemenea, software-ul va permite: accesul total la baza de date prin interfata standard de
baza de date (Microsoft Access, etc.), acces la toate datele prin cautare individuala.

(2) Prestatorul va prezenta beneficiarului toate listele din Raportul final, si in format electronic.

13. ACCEPTANTA LUCRARILOR
13.1. Ansamblul lucrărilor si al serviciilor, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin prezentul

contract si prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se calculează
de la data începerii lucrărilor, dar care nu poate depasi termenul total de executie stabilit in prezentul
contract.

13.2. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor si de executie a lucrarilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini, anexe la
contract.

13.3. (1) Dupa emiterea Raportului preliminar, beneficiarul va efectua verificarea si validarea
rezultatelor inspectiei pe teren prin decopertarea conductei si verificarea parametrilor anomaliilor / defectelor
alese in acest scop si! sau introducerea, inainte de inspectie si fara stirea prestatorului, a mosoarelor martor, si
comparatia rezultatelor din raport cu situatia reala. Mosoarele martor pot avea un domeniu larg de defecte ce
se pot intalni la conducta (pitting, fisuri longitudinale sau/si radiale, zone cu coroziune generala etc.).

(2) La fiecare punct de validare, un reprezentant al prestatorului va superviza lucrarile de investigare si
acceptanta. In cazul in care reprezentantul prestatorului nu participa la lucrarile de validare, acesta nu poate
contesta rezultatele comunicate de catre beneficiar.

13.5. Lucrarea va fi considerata acceptabila daca mai putin de 5% din citiri sunt eronate (in afara
domeniului de precizie, greseli de citire, defecte omise).

13.6. (1) Daca in decurs de 6 (sase) luni de la prezentarea Raportului final, beneficiarul notifica
prestatorul asupra unor deficiente ale raportului, prestatorul are obligatia ca, pe cheltuiala sa, sa reanalizeze
datele inspectiei din sectiunea unde apar deficiente, in vederea obtinerii informatiilor necesare pentru a
remedia orice deficienta si sa inmaneze beneficiarului forma revizuita a Raportului final.

(2) Prestatorul este responsabil numai pentru orice deficienta a Raportului final cauzata de greselile
sale in buna realizare a lucrarilor.

14. MODALITATI DE PLATA. FACTURARE.
14.1. (1) Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), Cod Fiscal iar beneficiarul va efectua

plata contravalorii serviciilor si a lucrarilor executate corespunzator, pe baza documentelor justificative
prezentate de prestator, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la beneficiar, in conformitate cu
Graficul de Plati, parte integranta a Anexei 2 la contract:

- 30% din valoarea contractului, dupa mobilizarea echipamentului si a personalului respectiv pe
fiecare dimensiune de conducta;

- 30% din valoarea totala a contractului, ponderat pe sectiuni, dupa verificarea rezultatelor si
acceptarea de catre beneficiar, a raportului preliminar;

- 40% din valoarea totala a contractului, ponderat pe sectiuni, dupa acceptarea, de catre beneficiar, a
Raportului-Sinteza asa cum este definit la punctul 12.6.6. din contract si a Raportului pentru Analiza ratei de
Crestere a Coroziunii si Evaluare "adecvat scopului" asa cum este definit la 12.6.7.

(2) Factura emisa de prestatorul extern nerezident (daca este cazul) va mentiona, pe langa celelalte
informatii, si codul valid de inregistrare in scopuri de TVA. Prestatorul si beneficiarul au obligatia sa-si
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transmita reciproc copii ale documentelor ce mentioneaza codul valid de inregistrare in scopuri de TVA.
Factura va fi intocmita in conformitate cu Directivele Uniunii Europene in vigoare, cu privire la TVA.

14.2. Beneficiarul poate sista plăţile până la primirea garanţiei de bună execuţie conform prevederilor
art.9.

15. PENALIT ATI
15.1. În cazul în care prestatorul nu-şi îndeplineste obligaţiile asumate in termenele stabilite prin art.

4, prestatorul are obligatia de a plati beneficiarului, ca penalităţi, o sumă in cuantum de 0,5% pe zi din
valoarea serviciilor neprestate si/sau a lucrarilor neexecutate, ori a serviciilor si/sau lucrarilor executate
necorespunzator, pentru fiecare zi de intarziere. Penalitatile pot depasi cuantumul sumelor datorate.

15.2. Penalitatile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul are obligatia de a achita in termen
de 3 (trei) zile lucratoare de la primirea notificarii, suma calculata drept penalitati. Beneficiarul va emite factura
catre prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

15.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadelor prevazute la clauza 14.2, acesta are obligatia de a plati penalitati cuantum de 0,5%/zi de intarziere
din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

15.4. 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.

16. REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI.
16.1. (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.
(2) Dacă in perioada de derulare a contractului, prestatorul:
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;
e) autorizatiile prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului,
f) nu incepe lucrarile in termen, nu respecta datele intermediare din graficul de executie sau nu reia

lucrarile suspendate in termen de 5 zile de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
g) nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termenul

stabilit de beneficiar,
beneficiarul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.

(3) 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 (pact comisoriu de grad III) si să pretinda plata de daune interese.

16.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile
de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara
interesului beneficiarului.

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

17. PLATA LA REZILIEREA CONTRACTULUI
17.1. (1) La rezilierea contractului conform art. 16.1. (3), beneficiarul are dreptul de a pretinde

prestatorului daune-interese in cuantum de 20% din valoarea lucrarilor si/sau a serviciilor ramase neexecutate
la data rezilierii. Suma neta cuvenita va fi platita sau rambursata de catre prestator in termen de 30 de zile de la
data instiintarii de reziliere a contractului.

(2) În cazul prevăzut la art. 16.2., prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

18. RESPONSABILITATEA PRESTATORULUI FATA DE LUCRARI
18.1. (1) Prestatorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la data

inceperii până la data acceptarii, fara obiectiuni, a Raportului final. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse
daune lucrărilor în perioada menţionată mai sus, prestatorul va remedia aceste pierderi sau daune astfel încât
lucrările să fie conforme cu prevederile contractului.

(2) Prestatorul va despăgubi beneficiarul, agenţii şi angajaţii acestuia şi pe ceilalţi prestatori ai
beneficiarului pe santier pentru toate pierderile sau daunele produse lucrărilor şi pentru toate revendicările sau
cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor contractului din neglijenţa sau din vina prestatorului,
agenţilor sau angajaţilor săi.
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19. FORTA MAJORA
19.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul

contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
19.2. 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.
19.3. 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.

19.4. 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.

22. LITIGII
22.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate

din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
22.2. În 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 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 în scris

a primirii comunicării.

22. CESIUNEA SI SUBCONTRACT AREA
24.1. În prezentul contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creantelor nascute din

contract, obligatiile născute rămanând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate
iniţial.

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. (1) 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. (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. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
23.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

24. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, " la Ploiesti, în doua exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
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