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Invitatie de participare
CONPET S.A Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in conformitate

cu art.1, alin. (2) din Normele Procedurale Interne de Achizitii "servicii pentru spalarea perete
cortina si polishare alucobond din cadrul Cladirii Dispecerat Central, Ploiesti, str. Anul 1848,
nr. 1-3, judetul Prahova".

Toti ofertantii, atat persoanele fizice cat si cele juridice, vor anexa ofertei tehnico-
economice dovada ca a vizitat amplasamentul si ca si-a insusit conditiile din teren.

In valoarea ofertei vor fi incluse toate cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor
pentru spalarea perete cortina si polishare alucobond din cadrul Cladirii Dispecerat Central,
Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, judetul Prahova.

Termenul de prestare a serviciilor este de 60 de zile de la incheierea contractului.
Valoarea estimata este de 53.000 leifara TVA.

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.

Ofertafinanciara 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 CONPET S.A, 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: ~';ţ.....Q"'. \.a\S: , ora. 12.
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

Ing. Radu Albu

Sef Serviciu Achizitii
Jr. A~ircavu Intocmit

Exp. AP Ing. Florina Popescu
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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 Iuni 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

(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:

D depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat
în mod clar "alternativă";

D 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.

fntelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.

Data __ ,__ ,__

________ , în calitate de , legal autorizat să semnez
(semnatura)

oferta pentru şi în numele _
(denumire/nume operator economic)
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Pretul pe mp pentru spalarea suprafetelor din sticla si alucobond Ieilmp, fără TVA
2. Pretul pe mp pentru polishare alucobond Ieilmp, fără TVA
3. Pretul pentru spalarea suprafetelor de 5570 mp din sticla si alucobond Iei, fără TVA
4. Pretul pentru polishare alucobond a suprafetei de 1260 mp lei, fără TVA
5. Perioada de garanţie al serviciilor prestate este de minim 6 luni, conform caietului de sarcini.
6. Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la data înregistrării acestora la beneficiar.
7. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub următoarea formă:

- prin scrisoare de garantie bancara

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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S.C.CONPET S.A. PLOIESTI

CAIET DE SARCINI

"SERVICII PENTRU SPALAREA PERETE CORTINA SI POLlSHARE
ALUCOBOND DIN CADRUL DISPECERAT CENTRAL S.C.CONPET

..-.------S::A.:Ploiesfr,STR:ANUL1848~-.NR~1::3-;'- .. ...-.-----------.



1. GENERALITATI
1.1. Date Generale

Prezentul Caiet de Sarcini contine principalele cerinte ce trebuie indeplinite
de prestatorul de servicii de spalare perete cortina si polishare alucobond din
cadrul cladirii Dispecerat Central al S.C.CONPET S.A., str.Anul 1848, nr 1-

3,Ploiesti.
Executia serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile standardelor

de calitate.
Prezentele specificatii nu inlocuiesc celelalte acte normative si de executie

care vor trebui sa fie cunoscute si respectate pe parcursul derularii serviciilor.
Serviciile se vor executa in ordinea descrisa in desfasurator (etapizarea

lucrarilor).
Preliminar intocmirii ofertei, ofertantul va vizita amplasamentul si va prezenta

in acest sens un document semnat pe propria raspundere care sa confirme faptul
ca si-a insusit conditiile din teren privind executia serviciilor.

1.2. Denumirea Beneficiarului

Beneficiarul achizitiei este S.C.CONPET S.A. Ploiesti, cu sediul in Ploiesti,

Str. Anul 1848 nr.1-3.

1.3. Locatie

Cladire Dispecerat Central, str.Anul 1848, nr 1-3,Ploiesti.

2. Specificatii privind intocmirea si prezentarea ofertei

2.1. Serviciile care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini,
Servicii de spalare perete cortina si polishare alucobond din cadrul cladirii Dispecerat
Central al S.C.CONPET S.A., str.Anul 1848, nr 1-3, dupa cum urmeaza:

1) Indepartarea depunerilor de calcar si smog de pe suprafetele din alucobond prin
polishare cu solutii ecologice, fara a afecta suprafata polishata, fara zgarieturi si/sau
matuire.Suprafata de polishat 1260 mp.

2) Spalarea suprafetelor din sticla si alucobond prin sistemul ROJDI( system de
purificare si osmoza), system ecologic care nu necesita folosirea de detergent sau alte
substante de curatare,folosirea unor echipamente de spalat de la sol pana la inaltimi de 15
m pentru zonele unde se pot folosi schele sau alte echipamente de ridicat.Suprafata de

spalat 5570 mp.



2.2. Date despre oferta

Toate operatiunile prezentate la punctual 2 sunt obligatorii si vor fi cotate financiar

.detaliat.

3. Conditii de receptie a serviciilor
3.1. Receptia la terminarea serviciilor

Prestatorul va comunica Beneficiarului data finalizarii serviciilor prevazute in

contract.Receptia la terminarea fiecarei actiuni se va face pe baza de proces verbal
incheiat intre Prestator si persoana desemnata de beneficiar pentru locatie.

5. Termen contractual
Se solicita contractarea serviciilor pe o perioada de 60 de zile calendaristice.

6. Garantia acordata lucrarii
Garantia acordata in cadrul serviciilor executate este de minim 6 luni.

7. Lipsa, incorectitudinea sau situarea sub pragul specificat al documentelor solicitate in
prezentul caiet de sarcini sunt minimale, atragand eliminarea ofertei.

Documentele solicitate in acest capitol se vor prezenta exact in ordinea si forma

solicitata.Ofertantul trebuie sa completeze in clar toate Cerintele Tehnice ( nu se admit trimiteri la
documente atasate) si sa ataseze ofertei toate documentele.

Director Directia E!OnOmiCa
Ec. Sanda T a1er /

~{~V~
Director Departament MGT Achizitiilor si Investitiilor

Ing. Radu Albr~
Sef Serviciul Admi istrativ

Ing. V isan

Intocmit
Ing. Dudu Florentin



CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. S-CA - CD 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 pentru spalarea perete
cortina si polishare alucobond din cadrul Cladirii Dispecerat Central, Ploiesti, str. Anul 1848,
nr. 1-3, judetul Prahova, conform prevederilor caietului de sarcini - Anexa nr. 1 si a Propunerii
Tehnica-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 TVA.
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 tehnica-financiare, anexa 2 la prezentul contract.

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Durata prezentului contract este de 60 de zile 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) servicii - 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.
g) ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181 -184 din Legea
134/2010 privind Codul de procedura civila.
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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. 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 8 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.

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.
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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. Prestatorul va fi responsabil de prestarea serviciilor conform legislaţiei şi normelor tehnice
În vigoare, fiind pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate, precum şi pentru toate procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea
prevederilor şi a reglementărilor legale.

11.5. Prestatorul este obligat să raspundă pentru pagubele produse personal sau de către
angajaţi, reprezentanţi, şi să ÎI despăgubească pe beneficiar pentru orice prejudiciu material cauzat,
angajaţii ori, incluzând, dar fără a se limita la: furturi, distrugeri, deteriorari partiale sau totale ale
bunurilor, etc., ori, cu instiintarea prealabila si cu acordul scris al Achizitorului, sa remedieze orice
eventuale neconformităţi sau deficienţe si/sau deteriorari aparute În timpul executarii lucrarilor asupra
bunurilor, din culpa sau intenţia sa.

11.6 Pe lângă cele mai sus enumerate sau cele care decurg din conţinutul contractului,
Prestatorul are şi următoarele obligaţii:

- să respecte pe toata perioada lucrărilor normele de protectie a muncii şi PSI şi să ia toate
măsurile legale pentru a asigura securitatea persoanelor a caror prezenţă in locaţie este autorizata/
necesara;

- să acorde angajaţilor proprii echipamente de protecţie a muncii adecvate muncii la Înălţime,
să asigure condiţii extraordinare de protecţie a persoanelor cu ajutorul cărora execută lucrările şi a
celorlalte persoane aflate În locaţiile unde execută lucrări;

- să mentina Locaţia (atata timp cat lucreaza) si Lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt
finalizate si predate Beneficiarului) În starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol;

- să ia toate masurile necesare pentru protectia mediului si a imprejurimilor Locaţiei, pentru a
evita orice pagube sau neajunsuri provocate persoanelor, proprietatilor publice sau private invecinate
sau a altora rezultate din poluare, zgomot sau alti factori, generate de accesul său În zonă şi/sau de
metodele sale de lucru;

- să ia toate masurile necesare pentru pastrarea curateniei locaţiei, a cailor de acces la şi În
acestea si sa le utilizeze În mod excepţional, astfel Încât să nu producă deteriorări sau distrugeri
bunurilor;

- să asigure forţa de munca cu o calificare corespunzătoare, materiale, echipamente de calitate
si toate' celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitivă, cerute de natura lucrarilor si sa
supravegheze lucrarile cu personal calificat;

- să elibereze complet locaţia la terminarea lucrărilor;
- să actualizeze termenul de executie al lucrarilor ori de cate ori este necesar (intarzieri, lucrari

suplimentare etc.) chiar dacă acesta va reflecta Întârzierile În execuţie;
- să notifice Achizitorul dacă sunt Îndeplinite condiţiile de recepţie la terminarea lucrărilor si sa

solicite convocarea pentru receptie şi să semneze Procesele verbale de recepţie la terminarea
lucrărilor;

- să Îndeplinească orice alte obligaţii decurg din lege, din bunele practici În materie sau apărute
În perioada de derulare a Contractului.

11.7. Prestatorul garanteaza calitatea serviciilor executate.

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
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necesare pentru indeplinirea contractului. La Începerea lucrarilor achizitorul pune la dispozitia
prestatorului, frontul de lucru prin eliberarea căilor de acces, pe baza procesului verbal de predare
primire amplasament şi permite accesul Prestatorului În locaţia unde urmeaza a fi prestate serviciile.

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 vor fi concretizate
prin incheierea unui Proces Verbal de receptie, in prezenta partilor contractante.

13.4. Verificarea calitatii serviciilor prestate se va face in prezenta achizitorului care va emite
cerere de remediere a neconformităţilor şi deficienţelor atunci când constată că lucrările executate de
prestator prezintă neconformităţi sau dacă se constată deficienţe În sensul definit de părţi În contract,
dacă lucrările nu sunt conforme cu contractul, cu normele tehnice În vigoare şi/sau cu alte norme legale
şi aplicabile.

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 efectuate va fi de minim 6 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.
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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. REZI LE REA 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.

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.
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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.

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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