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Invitatie de participare

'CONPET

CONPET S.A Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in conformitate
cu art.1, alin. (2) din Normele Procedurale Interne de Achizitii "servicii de vaccinare
antigripala - anul 2015"

Serviciile de vaccinare se vor efectua in punctele de lucru mentionate in anexa 1si vor
include deplasarea cu echipaj complet in punctele de lucru, consultul, vaccinarea efectiva
(seringa, vacin, consumabile), precum si monitorizarea post vaccinare.

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

- declaratie si lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani.
- dovada experientei sale in executarea de servicii cu obiect asemanator celui pentru care

se oferteaza, prin prezentarea a maximum trei contracte cu obiect asemanator si a caror valoare
cumulata safifost de minimum 24.000 lei. Pentru contractele mentionate ca experienta similara,
ofertantii vor prezenta: copiile contractelor, recomandari, certificate / documente emise sau
contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea si
finalizarea serviciilor similare.

In valoarea ofertei vorfi incluse toate cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor de
vaccinare mentionate in invitatie. Termenul de prestare a serviciilor este de maxim 30 de zile
de la semnarea contractului.

Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel Încât aceasta sa respecte cerintele
prevazute in aceasta invitatie si in caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si
verificării corespondenţei Între aceastea 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.eONPET 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: .2.J. tJ5 . .1(}12_ , ora. 12.
se eONP ET 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 Alhu

Sef Serviciu Achizitii

Jr.A;;;1ITircavu Intocmit
Exp. AP Ing. Florina Popescu

~ P'g.lo1'
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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:

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

o nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

Am Înţeles şi consimţim că, În cazul În care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie În conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

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

Data __ ,__ /__

_______ , În calitate de , legal autorizat să semnez
(semnatura)

oferta pentru şi În numele _
(denumire/nume operator economic)
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CONPET S.A.
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DIRECTIA PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE VACCINARE ANTIGRIPALA

PENTRU ANGAJATII CONPET S.A. PLOIESTI

- Cod CPV 33651660-2 (Vaccinuri antigripale )

1.DATE GENERALE

Denumirea organizatiei: CONPET S.A. Ploiesti;

Adresa sediului central: Str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, judetul Prahova, tel.: 0244/401360; fax:
0244/516451; cod CAEN 4950; codfiscal1350020

Obiectul de activitate: Activitatea CONPET S.A. PLOIESTI consta in principal, in transportul
titeiului, gazolinei si etanului prin conducte si /sau depozitarea acestor in rezervoare de stocare.

Activitatea CONPET S.A. PLOIESTI este dispersata pe teritoriul a 21 de judete.
Societatea comerciala CONPET S.A. PLOIEŞTI este constituită conform Legii nr.15/1990, Legii

•• nr.31/1990 si Hotararii Guvernului nr.1213/1991, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
• Ploiesti sub nr. J29/6/1991 si are sediul social în Romania, localitatea Ploiesti, Str. Anul 1848 nr.I-3,

judeţul Prahova.
Vaccinarea sau imunizarea activa este o metoda de profilaxie impotriva bolilor infectioase.
In vederea ocrotirii sanatatii salariatilor, angajatorul are obligatia de supraveghere activa a sanatatii

lucratorilor, prin controale periodice, pe cheltuiala sa, in vederea depistarii existenţei/ inexistenţei unei
afecţiuni ce pune in pericol sănătatea şi securitatea celorlalţi lucrători de la acelaşi loc de muncă.

2. CERINTE TEHNICE

2.1. Cerinte tehnice:

• Prestarea serviciilor de vaccinare antigripala pentru un numar de 625 angajati ai CONPET S.A.
Ploiesti;

• Vaccinul utilizat sa fie autorizat de Ministerul Sanatatii;
• Vaccinarea lucratorilor se va realiza in punctele de lucru Conpet S.A. mentionate in anexa 1;
• Serviciile de vaccinare vor include deplasarea cu echipaj complet in punctele de lucru Conpet

S.A., consultul, vaccinarea efectiva (seringa, vaccin, consumabile), precum si monitorizarea post
vaccinare. (In anexa 1 atasam lista cu numeri cuI de lucratori din punctele de lucru ale Conpet S.A.
Ploiesti, pentru care se va face vaccinarea);
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2.2. Alte cerinte:
• Prestatorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, obligatiile sale asumate prin contract,

unei terte parti, fara sa obtina in prealabil acordul scris al beneficiarului;

3. CRITERII DE CALIFICARE A OPERATORILOR ECONOMICI
• Certificat de la Registrul Comertului / Cod unic de inregistrare fiscala;
• Autorizatie de Functionare / Notificare privind certificarea conformitatii cu normele de igiena si

sanatate publica;
• Autorizatie de libera practica! Certificate de membru pentru medicii specialisti implicati in

realizarea serviciilor contractate.

Resurse tehnice: Se solicita ca ofertantul sa asigure resursele umane si materiale corespunzatoare.
Resurse umane: Se solicita ca ofertantul sa detina personal medical de specialitate ce va participa la
derularea contractului de prestare a serviciilor.

e 4. Durata prestarii serviciilor: termenul de prestare a serviciilor este de maximum 30 zile de la data
semnarii contractului.

5. Nu se admit oferte alternative.

6. Propunerea financiara

Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu pretul unitar pe vaccinare persoana.
Oferta va tine cont de distantele ce trebuiesc parcurse pana la sectoarele de activitate ale CONPET

S.A. PLOIESTI. Cheltuielile aferente deplasarii, precum si cazarea personalului prestatorului intra in
sarcina exclusiva a acestuia.

Pretul este ferm pe toata durata contractului.
Preturile care se compara sunt preturile totale.

7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
_ Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului spatiul pentru efectuarea serviciilor de vaccinare
• antigripala la fiecare locatie din teritoriu.

Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului lista cu punctele de lucru ale CONPET S.A.,
precum si numeri cuI corespunzator fiecarei locatii unde se va efectua vaccinarea.

F SERVICIU ENIRE SI PROTECTIE
ING.CO TI GHINEA

I
t0
INTOCMIT

SP. SSM MIRELA DAMIAN

DIRECTOR
DIRECTIA PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

EC. DANIEL NICUL
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CONPET

DIRECTIA PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

ANEXA 1

LA CAIETUL DE SARCINI PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE VACCINARE
ANTIGRIPALA PENTRU ANGAJATII CONPET S.A. PLOIESTI

e LOCATII CONPET S.A. UNDE SE VOR PRESTA SERVICII DE VACCINARE ANTIGRIPALA

Nr. Sector Nr. Adresa locatie Persoane contactcrt. persoane

35 Mun. Constanta, zona Movila Sef Sector Tudor Tiberiu - 0723557167

1. Constanta - Sara, jud. Constanta. RHSEQ Oprea Calin - 0729222245
Baraganu

10
Baraganu, DN 3 Bucuresti - Sef Statie Lungu Petre - 0723670187
Fetesti, KM 134,jud. Calarasi RHSEQ Serban Simona - 0731730849

21 Loc. Tămădău Mare, jud. Sef Sector - Leustean Cornel - 0723557134

2. Călăreţi
CăIăraşi RHSEQ Nica Adrian - 0731520665
Sat Mavrodin, sos. Colacu, jud. Sef Statie Stan Gheorghe -

5 Dambovita RHSEQ Nica Adrian - 0731520665
Mun. Ploieşti, str. Sef Sector - Tudor Aurelian - 0723670106

5 Rezervoarelor nr. 8, jud. RHSEQ Dumitru - Dobre Gabriela -

3. Ploiesti - Prahova 0731077643
Baicoi Oras Baicoi, DN 1, Paralela 45, Sef Sector - Tudor Aurelian - 0723670106

15 jud Prahova RHSEQ Dumitru - Dobre Gabriela -
0731077643

17 Oras Udaţi, str. 30 Decembrie, Sef Sector Samoilescu Razvan - 0723557168
nr. 29, jud. Prahova RHSEQ Băbăruş Dragoş - 0735209323
Oras Boldesti - Scaieni, DN 1 Sef Sector Samoilescu Razvan - 0723557168

10 A Ploiesti - Cheia, incinta RHSEQ Băbăruş Dragoş - 0735209323

Udaţi -
OMV, jud. Prahova
Corn Satuc, loc. Berea, jud. Sef Rampa - Dinu Adrian - 0721209612

4 Berea 23 Buzau RHSEQ Băbăruş Dragoş - 0735209323
Ciresu Sef Rampa - Avramescu Marius -

32 Corn Ciresu, jud Braila 0723670194
RHSEQ Băbăruş Dragoş - 0735209323

25 Corn. Independenta, jud. Galati Sef Rampa- Stroiu Iulian - 0726109355
RHSEQ Băbăruş Dragoş - 0735209323

17 Moreni, blvd. 22 Decembrie Sef Sector Albert Covaci - 0730602501

5 Moreni - 1989, nr. 82, jud. Dâmboviţa RHSEQ Sandu Ion - 0732168612
Siliste 17 Corn Raciu, sat Siliste, str. Sef Statie Petre Ione1- 0723557188

Conpet, nr. 2, jud. Dambovita RHSEQ Sandu Ion - 0732168612

1
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Oras Moineşti, str. Atelierelor, Sef Sector -Glodeanu Gheorghe -
42 nr. 20, jud. Bacău 0723557177

6
Moinesti - RHSEQ Catană Mihaela - 0723557175
Imeci Oras Tg. Secuiesc, corn. Sef Sector -Glodeanu Gheorghe -

15 Catalina, sat Imeni, jud. 0723557177
Covasna, RHSEQ Catană Mihaela - 0723557175

7
Poiana 48

Corn. Poiana Lacului - loc. Sef Sector Chira Gheorghe - 0723557186
Lacului Poiana Lacului, jud. Argeş RHSEQ Ionescu Cristiana - 0731730843

8 Cartojani 42
Loc. Roata de jos, jud. Giurgiu Sef Sector - Iorga Calin - 0731456035

RHSEQ Ionescu Bogdan - 0733050385

9 Barbatesti 29
Loc. Bărbăteşti, jud. Gorj Sef Sector Trusca Eduard - 0731520652

Ciuchiatu Tudor - 0730602494

25 Loc. Orleşti, jud. Vâlcea
Sef Sector Stanca Alexandru - 0723360299

Orlesti - RHSEQ Stancu Ion - 0723360298
10 Ghercesti Sef Statie Dinu Maria - 0732940162e 14 Loc. Ghercesti, jud. Dolj RHSEQ Stancu Ion - 0723360298

6 Rampa Biled, loc. Biled, jud. Sef Sector Ardeleanu Adrian - 0721220108

11 Biled - Timiş RHSEQ Mihăesc Ioan - 0732667797
Pecica 7 Rampa Pecica, loc. Pecica, jud. Sef Rampa Moldovan Mircea - 0727722052

Arad RHSEQ Mihaesc Ioan - 0732360298

Ploieşti,
Mun. Ploieşti, str. RHSEQ Dumitru Dobre Gabriela -

12 Sediul 2 97 Rezervoarelor, nr.8, jud 0731077643
Prahova As. Medical Ionita Mihaela - 0731492446

Ploiesti,

13 Sediul 68
Mun. Ploieşti, str. Anul 1848, RHSEQ Calamaz Alexandru - 0731520651

Dispecerat nr. 1-3,jud Prahova Sp. SSM Cismaru Stelian - 0723538104
Central

Total 625

DIRECTOR
DIRECTIA PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

EC. DANIEL NICUL

ENIRE SI PROTECTIE
GHINEA

I

-
INTOCMIT

SP. SSM MIRELA DAMIAN

~~
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CONTRACT DE SERVICII
nr.................•

Intre

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1 CONPET S.A., cu sediul in 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
de pe langa Tribunalul Prahova sub numarul 129/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001,
deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată legal prin dl. ing. Liviu Ilasi - Director
General si d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de BENEFICIAR

si

1.2. SC , cu sediul in. , str. ~, nr. ,' telefon
_______ , fax , cod de inregistrare fiscala RO inregistrata in
Registrul Unic al Cabinetelor Medicale , avand cod IBAN RO _
deschis la , reprezentata legal prin dl - Director General si dna
______ - Director economic, in calitate de PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obliga sa presteze "servicii de vaccinare antigripala - anul 2015", in

conformitate cu prevederile din caietul de sarcini - anexa 1, propunerea tehnico-financiara - anexa 2 si
obligatiile asumate prin prezentul contract.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Pretul convenit pentru indeplinirea in totalitate a obiectului contractului, platibil prestatorului de

catre beneficiar, este de _ .. _lei fara TVA.
3.2. Pretul este ferm, pe toata durata de derulare a contractului.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi contractante si se

deruleaza pe o perioada de 30 de zile de la data semnarii.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre beneficiar

si un prestator de servicii, in calitate de prestator; prezentul contract si toate anexele sale.
b) beneficiar si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul

contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, 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;
t) 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.

pagina 1



g) zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181 din Legea 134/2010
privind Codul de procedura civila.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:

a) Caiet de sarcini - Anexa nr. 1;
b) Propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 2;
c) Documentjustificativ privind constituirea garantiei de buna executie - Anexa nr. 3;

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

propunerea sa tehnica.

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane
implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a
contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va
face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.

8.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare
la contract daca:

a) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvaluire; sau

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

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala

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

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

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

asigurării beneficiarului de Îndeplinirea cantitativă, calitativă şi În perioada convenită a contractului.
(2) Garanţia de bună executie se constituie prin instrument de garantare de bună execuţie emisă în

favoarea beneficiarului, de o societate bancară sau societate de asigurări. Instrumentul de garantare pentru
buna execuţie a prezentului contract este În cuantum de 10% din valoarea totală, fără TVA, a contractului,
respectiv, în cuantum de Lei. In cazul În care apar lucrări suplimentare şi valoarea
contractului se modifică, prestatorul are obligaţia de a actualiza cuantumul garanţei de bună execuţie în
funcţie de valoarea totală a contractului şi să prezinte beneficiarului un nou instrument de garantare, în
termen de maximum 5 zile de la data aprobării noii valori a contractului.

(3) Instrumentul de garantare se va prezenta de către prestator beneficiarului, În original, în termen
de 5 zile de la data semnării contractului şi va avea o valabilitate de cel puţin 2 luni de la data emiterii.
Prelungirea termenului contractului prevăzut la art. 4 obliga prestatorul la extinderea valabilităţii
instrumentului de garantare de bună execuţie, cu minimum 1 luna de la data expirării Instrumentului de
garantare prezentat iniţial.

10.2. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu Îşi îndeplineşte şi/sau îşi îndeplineşte În mod necorespunzător
obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia Prestatorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
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10.3. Garanţia de bună execuţie aferentă achiziţiei, se va restitui de către Beneficiar prestatorului, În
termen de 14 zile de la data platii facturii finale, dacă beneficiarul nu a ridicat până la acea dată pretenţii
asupra ei.

11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
11.1.(1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract conform prevederilor

legislative in vigoare;
(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;

(3) Prestatorul, pentru indeplinirea obiectului prezentului contract, are obligatia sa presteze serviciul
in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini;

11.2. Prestatorul se obliga sa indeplineasca obiectul contractului, astfel cum este definit la art. 2, in
termenele prevazute la art. 4 al prezentului contract;

11.3. Prestatorul se obliga sa inceapa prestarea serviciului in doua zile de la data solicitarii scrise a
beneficiarului;

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

12. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
12.1. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor la scadenta.

13. RECEPTIE SI VERIFICARI
13.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica.
13.2. Receptia serviciului de vaccinare antigripala se face in scris.

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

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

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

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

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

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

15. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
15.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155, alin. 1, Cod Fiscal, pe baza documentelor

justificative prezentate de prestator si acceptate de beneficiar, documente care sa ateste ca prestarea
serviciilor s-a efectuat in conditii de calitate si pe baza procesului verbal de receptie intocmit dupa prestarea
tuturor serviciilor din prezentul contract.

15.2 Ahizitorul va efectua plata catre prestator prin ordin de plată În lei, in termen de 30 zile de la
data inregistrarii facturii la beneficiar.
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16. PENALITĂŢI, DAUNE-INTERESE
16.1. În cazul in care, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca, in termenele prevazute la art. 4 al

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

16.2. Penalităţile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul va achita în termen de 3 (trei)
zile lucrătoare de la primirea notificării suma calculata drept penalitati. Beneficiarul va emite factură către
prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

16.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioade lor prevazute la clauza 15.1, acesta are obligatia de a plati penalitati in cuantum de 0,5 %/zi din
valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

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

17. REZILIEREA CONTRACTULUI, INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. (l) Nerespectarea obligatiilor asumate prin art. 11 si art. 12 din contract de catre una dintre

parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-
interese.

(2) Dacă in perioada de derulare a contractului, prestatorul:
a) nu a prezentat in termen garantia bancara de buna executie, in conditiile prevazute in prezentul

contract;
b) a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract fara

acceptul beneficiarului;
c) depaseste cu 30 de zile termenul prevazut la art. 4;
d) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului;
beneficiarul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către beneficiar, prestatorul nu ia toate

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

17.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 10 zile
de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara
interesului public.

17.3. La rezilierea contractului conform art. 17.1. (2), beneficiarul are dreptul de a pretinde daune-
interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la data rezilierii. Suma neta de plata va
fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de reziliere a contractului.

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

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

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

contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
18.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat

şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării
consecinţelor.

18.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca
vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
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19. ASIGURARI
19.1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin

lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de prestator, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina beneficiarului, a agenţilor sau a
angajaţilor acestora

20. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
20.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate

din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii
lor.

20.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea neintelegerilor pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor de judecata, competente material de la sediul Beneficiarului.

21. COMUNICARI
21.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă în scris.
(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 de

primire a comunicării.

22. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
22.1. Prestatorul nu poate cesiona total sau partial prezentul contract.
22.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea sa

tehnica.
(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de Beneficiar pentru orice neconformitate aparuta in

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

24. CLAUZE FINALE
24.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile

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

reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara
incheierii lui.
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24.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu
inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte contractanta.

BENEFICIAR
S.C. CONPET S.A.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Liviu IIaşi

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Sanda Toader

DIRECTOR DEPARTAMENT MANAGEMENTUL
ACHIZIŢIILOR ŞI INVESTIŢIILOR

Ing. Radu Albu

SEF BIROU C.F.P.
Ec. Geta Savu

SERVICIU JURIDIC

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII
lr. Agripina Tîrcavu

SERVICIU ACHIZIŢII
Ing. Popescu Florina

PRESTATOR
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DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC
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