
SECŢIUNEA III
CONTRACT DE PRESTARE SERVICII



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

Încheiat În baza Hotărârii de adjudecare nr. _' _
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr. , _

PARTILE CONTRACTANTE
S.C. CONPET S.A. PLOIESTI, str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploieşti, jud. Prahova, telefon

0244/401330, fax 0244/516451, 402304, Înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J29/6/1991, cod
fiscal RO 1350020, capital social subscris şi vărsat: 28.569.842,4 lei, cod IBAN R038 RNCB 0205
0448 6570 0001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Ploieşti, reprezentată prin ing.
Liviu lIasi - Director General şi ec. Sanda Toader - Director Financiar, În calitate de ACHIZITOR

şi
S.C. , cu sediul in , str. , nr. ,

jud. , telefon , fax , cod de inregistrare fiscala RO
________ , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul , avand cod
IBAN deschis la , reprezentata prin
______ - Director si - Director Economic, in calitate de
PRESTATOR.

CLAUZE OBLIGATORII

2. Obiectul principal al contractului
2.1. Prestatorul se obligă să efectueze asigurarea facultativa a mijloacelor auto din parcul

auto al achizitorului, conform Anexei 2 la prezentul contract - Caietul de sarcini, În perioada
convenita şi În conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

2.2. Achizitorul se obligă să platească preţul convenit În prezentul contract pentru serviciile
prestate.

2.3. Achizitorul isi rezerva dreptul de a suplimenta cantitatea serviciilor cu serviciile de
asigurare pentru autovehiculele nou achizitionate in timpul derularii contractului.

3. Pretul contractului
3.1. Preţul convenit pentru Îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor,

conform graficului de plăti, este de Iei la care se adauga Iei TVA, conform
propunerii tehnico-economice - Anexa 1 la contract, "Tabel sume asigurate si prime de asigurare
aferente parcului auto al SC Conpet SA, conform Anexei 1 la Caietul de sarcini".

3.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a suplimenta pretul contractului cu contravaloarea
serviciilor de asigurare a unor noi mijloace de transport, achizitionate pe parcursul derularii
contractului. Cota primei de asigurare aplicata pe fiecare mijloc de transport nou este de .
conform propunerii tehnice a prestatorului, Anexa 1 la contract.

4. Durata contractului
4.1. Durata prezentului contract este de 12 luni, Începând cu data semnarii acestuia de catre

ambele parti contractante.
4.2. Prezentul contract Încetează să producă efecte la data restituirii garantiei de buna

executie, de catre achizitor, prestatorului.

5. Definitii
5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor şi presta tor - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite În prezentul contract;
c. pretul contractului - preţul plătibii prestatorului de către achizitor, În baza contractului, pentru
Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;



e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse În
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţi lor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul Încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, Îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

6. Interpretare
6.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
6.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice.

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului incepe la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:

a) Propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 1
b) Caietul de sarcini - Anexa nr. 2
c) Scrisoarea de garantie bancara de buna executie - Anexa nr. 3
d) Politele de asigurare si anexele aferente (cu loturile de masini asigurate)
e) Alte anexe la contract.

9. Modalităţi de plată
9.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata primelor de asigurare a mijloacelor auto din

parcul auto al achizitorului (cele prezentate in Anexa 1 si cele nou achizitionate de achizitor in timpul
derularii prezentului contract), cu ordin de plata, cu 2 (doua) zile inainte de datele de expirare a
politelor de asigurare precedente. Datele de expirare a politelor de asigurare precedente pentru
mijloacele auto existente sunt prezentate in Anexa 1 la Caietul de sarcini.

10. Garantia de buna executie a contractului
10.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator in scopul

asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului si
este in cuantum de 10 % din valoarea fără TVA a contractului, respectiv Iei si se
constituie prin Scrisoare de Garantie Bancara, in favoarea achizitorului, emisa de catre o banca
agreata de ambele parti.

10.2 In termen de 10 zile de la data semnarii contractului, prestatorul se oblige sa prezinte
achizitorului Scrisoarea de garantie bancara in cuantum de Iei, valabil cel putin 12
luni de la data emiterii. Prelungirea termenului de executie prevazut in contract la art 4.1. obliga
prestatorul la extinderea valabilitatii Scrisorii de garantie bancara de buna executie, pana la data
finalizarii serviciilor care fac obiectul contractului.

10.3. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul
a prezentat Scrisoarea de Garantie Bancara de bună execuţie.

10.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste 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.

10.5. Garanţia de bună execuţie se va restitui În termen de 14 zile de la data indeplinirii
integrale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, respectiv la expirarea perioadei de valabilitate
a ultimei polite eliberate de societatea de asigurare.



10.6. Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului.
11. Obligatiile prestatorului
11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele

prezentate În propunerea tehnică, anexă la contract.
11.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile În conformitate cu termenele de prestare

prezentate În propunerea tehnică si in Anexa 1 la Caietul de sarcini.
11.3. Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul conform contractului de asigurare.
11.4. (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute În contract cu

profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi În conformitate cu propunerea
sa tehnică si Caietul de sarcini.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă
cerute de şi pentru contract, În masura În care necesitatea asigurării acestora este prevazută În
contract sau se poate deduce În mod rezonabil din contract.

11.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor În conformitate cu
termenele de prestare convenite. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

11.6. Prestatorul se obliga sa accepte efectuarea reparatiilor in unitati de reparatie numite de
achizitor, reprezentante ale marcilor si tipurilor respective.

11.7. In cazul mijloacelor auto nedeplasabile, polita de asigurare va acoperi si transportul
mijlocului avariat la cel mai apropiat service auto de marca

11.8. In vederea decontarii reparatiilor, prestatorul se va adresa direct unitatii reparatoare.
11.9. Prestatorul are obligatia ca, pe intreaga durata a contractului sa fie autorizat de catre

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.

12. Obligatiile achizitorului
12.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate În termenul

convenit.
12.2. Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator În termenele scadente

mentionate la art. 9.
12.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe

care acesta le-a cerut În propunerea tehnică şi pe care le considera necesare Îndeplinirii
contractului.

12.4. Drepturile si obligatiile partilor sunt cele din contractul de asigurare.

13.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor; incetarea contractului
13.1. În cazul În care prestatorul nu-şi indeplineste obligaţiile asumate prin contract, atunci

achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă in cuantum de 0.5% /
zi de intarziere din valoarea serviciilor neprestate, incepand cu prima zi de intarziere, calculata
conform contractului de asigurare.

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

13.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, În
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
pretinde plata de daune-interese.

13.4. Achizitorul Îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă
adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment sau isi pierde
dreptul de a desfasura activitatea pentru care a fost autorizat de catre Comisia de Supraveghere a
Asigurarilor. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract Îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

13.5. Contractul mai poate inceta si prin:
- ajungere la termen,
- acordul partilor,
- declararea falimentului uneia dintre parti,
_ pierderea de catre Prestator a Autorizatiei Consiliului de Supraveghere a

Asigurarilor.



14. Recepţie şi verificări
14.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
14.2. Verificările vor fi efectuate În conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Achizitorul are obligaţia de a notifica, În scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi
Împuterniciţi pentru acest scop.

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a Începe prestarea serviciilor la data semnarii

contractului de catre ambele parti contractante.
(2) În cazul În care prestatorul suferă Întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate În
exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a
serviciului.

15.2. 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 scadenta a fiecarei polite de asigurare.

15.3. Dacă pe parcursul Îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele de
prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, În timp util, achizitorului. Modificarea
dateilperioadelor de prestare asumate În graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act
adiţional.

15.4. - În afara cazului În care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
prestare, orice Întârziere În Îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
prestatorului.

16. Ajustarea preţului contractului
16.1. Pentru serviciile prestate pe toata valabilitatea contractului, plaţile datorate de achizitor

prestatorului sunt tarifele declarate În propunerea financiară, anexă la contract.
16.2. Pretul contractului se poate ajusta in timpul derularii acestuia in cazul in care achizitorul

solicita asigurarea si a altor autovehicule decat cele cuprinse in prezentul contract (asa cum s-a
prevazut in Caietul de sarcini). Pentru mijloacele auto nou asigurate, cota de prima de asigurare
aplicata pe fiecare mijloc de transport va fi de , conform propunerii tehnico-
economice - Anexa 1 la contract.

CLAUZE SPECIFICE

17. Cesiunea si subcontractarea
17.1. Prestatorul are obligatia de a nu cesiona contractul de achizitie publica.
17.2. In cazul aparitiei unor acte normative care au ca efect schimbari in situatia juridica a

autoritatii contractante (fuziuni, divizare, dizolvari), partile contractante vor lua de indata toate
masurile pentru ca drepturile si obligatiile existente in patrimoniul fostei autoritati sa fie preluate in
aceleasi conditii, in intregime, catre noua entitate juridica.

17.3. Prestatorul poate cesiona drepturile reprezentand sume de incasat.
17.4. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea

sa tehnica.
(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.

17.5. 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
achizitorul.

17.6. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la Încheierea contractului 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.

17.7. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul În care
Îndeplineşte contractul.



(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor 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.

17.8. 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 achizitorului.

18. Forţa majoră
18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forţa majoră exonerează parţi le contractante de Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada În care aceasta acţionează.
18.3. 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.
18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,

imediat şi În mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care Îi stau la dispoziţie În
vederea limitării consecinţelor.

18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi Încetarea de plin drept a prezentului

_ contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

19. Litigii
19.1. 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.

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

20. Limba care guvernează contractul
20.1. limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări
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.

21.2. Comunicările Între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării
În scris a primirii comunicării.

22. Legea aplicabilă contractului
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a incheiat astazi,
originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

S.C. Conpet S.A. Ploiesti

________ " la Ploiesti, În două exemplare

PRESTATOR
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