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_CONPET
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

S. C. CONPET S.A. Ploieşti demarează o selecţie de oferte În vederea achiziţiei de servicii ce are ca
obiect "Servicii de verificare functionala, reparare si calibrare cu amestecuri etalon de gaze
pentru 16 bucati analizoare portabile de gaze tip X-am 3000, 2 bucati analizoare portabile de gaze
tip MX6 cu senzori COV si un analizor portabil de gaze tip EX 2000"

Modul de finalizare a selecţiei de oferte: contract.
În acest sens vă invităm să depuneţi oferta dumneavoastră tehnica - economică, având În vedere

următoarele precizări:
• Preţul ofertat va fi prezentat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a

contractului ce urmează a fi Încheiat. Preturile care se compara in vederea stabilirii ofertei
castigatoare sunt preturile (totale) ofertate pentru executia integrala a obiectului viitorului
contract (preturi fara TVA).

• Valoare estimata: 53.000 lei fara TVA pentru o perioada de 2 ani.
• Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat aceasta sa respecte cerintele prevazute

in Caietul de Sarcini atasat si sa asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei
intre acesta si cerintele respective.

• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante. Durata
contractului: 2 ani de la intrarea in vigoare.

• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.
• Oferta tehnica-economică prezentată va trebui să conţină şi Graficul de execuţie a lucrărilor de

verificare functionala si calibrare, detaliat pentru fiecare locaţie, mentionându-se datele la care
se execută aceste lucrări.

• Oferta de pret va cuprinde detaliat toate cheltuielile generate de procesul de verificare
functionala, reparare si calibrare cu amestecuri etalon de gaze.

• Ofertantii au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor pesonalului
responsabili pentru prestarea serviciilor solicitate.

• Ofertanţii vor face dovada:
_ Certificării sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001/2008.
Oferta se va depune la registratura societăţii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3,

in plic sigilat, până la data de 11.03.2015, ora 16.00. Pe plic se va menţiona procedura pentru care a
fost depusă, respectiv "Servicii de verificare functionala, reparare si calibrare cu amestecuri etalon de
gaze pentru 16 bucati analizoare portabile de gaze tip X-am 3000, 2 bucati analizoare portabile de
gaze tip MX6 cu senzori COV si un analizor portabil de gaze tip EX 2000".

Atât prezenta solicitare, cât şi oferta transmisă de dumneavoastră, nu constituie un contract de
angajare Între societăţile noastre.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/int.2235.
Anexăm prezentei următoarele:

proiect de contract;
caiet de sarcini;,

Serviciul Achizitii
Exp.A.P. Alina Minzicu

~

Director Departament MGT
Achizitii/ar si Investitii/ar

I u
"".

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,

Şef Serviciu Achiziţii
Jr. Agripina Tircavu
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CAIET DE SARCINI

Verificare functionala, reparare si calibrare cu amestecuri etalon de gaze pentru
16 bucati analizoare portabile de gaze tip "X-am 3000 ", 2 bucăţi analizoare portabile de
gaze tip MX6 cu senzori COV si un analizor portabil de gaze tip EX 2000.

1. Generalităţi

Prezentul caiet de sarcini reglementeaza conditiile tehnice de efectuare a calibrării cu
amestecuri etalon de gaze pentru 16 bucati analizoare portabile de gaze tip "X-am 3000 ", 2
bucăţi analizoare portabile de gaze tip MX6 cu senzori COV si un analizor portabil de gaze tip
EX 2000.

Analizoarele portabile de gaze tip X-am 3000 au În componeţă senzori de tipul Ex PIN
8316109, 02 PIN 6810034, CO PIN 6810030 şi H2S PIN 6810032, cele de tipul MX6 au
senzori COV 0-2000 ppm, iar cel de tip EX 2000 are senzor de CH4 .

Analizoarelor de gaze sunt distribuite În următoarele locaţii si au urmatoarele termene
scadente:

Locatia Denumirea Scadenta

1 Urlati Analizor portabil de gaze Aprilie 2015
2 Barbatesti Analizor portabil de gaze Aprilie 2015
3 Ploiesti Analizor portabil de Qaze Aprilie 2015
4 Calareti Analizor portabil de gaze Martie 2015
5 CăIăreti Detector Qaze COV Aprilie 2015
6 Biled Analizor portabil de gaze Aprilie 2015
7 Pecica Analizor portabil de gaze Mai 2015
8 Ciresu Analizor portabil de gaze Mai 2015
9 Moinesti Analizor portabil de gaze Mai 2015
10 Baicoi Analizor portabil de gaze Iulie 2015
11 Baraganu Analizor portabil de gaze Iunie 2015
12 Bărăganu Detector gaze COV Iulie 2015
13 Orlesti Analizor portabil de gaze Iunie 2015
14 Orlesti EX 2000 Iulie 2015
15 Cartojani Analizor portabil de gaze Iulie 2015
16 Siliste Analizor portabil de Qaze Iulie 2015
17 Poiana Lacului Analizor portabil de gaze Iulie 2015
18 Marghita Analizor portabil de gaze Iulie 2015
19 Laborator Analizor portabil de gaze Iulie 2015
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2. Obligatiile Prestatorului

Prestatorul are obligaţia de a efectua operatia de verificare functionala,repararea (daca
este necesara) si calibrarea cu amestecuri etalon de gaze pentru fiecare analizor de gaze.

Serviciile de verificare, reparare şi calibrare se vor efectua la un interval de minim 5 -
maxim 7 luni de la data ultimei verificări a echipamentelor.

Dupa efectuarea calibrarii analizoarelor de gaze calitatea serviciilor va fi obligatoriu
atestată prin Certificate de calibrare.

Prestatorul are obligaţia de a completa caietul de service pentru fiecare aparat.

Ofertantul va prezenta obligatoriu documente emise de organisme acreditate, care
confirma certificarea sistemului calitatii: Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau
echivalent, valabil la data limita pentru depunerea ofertelor.

Ofertantii au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor solicitate prin prezentul Caiet de sarcini.

3. Obligatiile Beneficiarului

Beneficiarul se obligă să predea aparatele catre prestator, la sediul acestuia, in
vederea efectuarii calibrărilor, pe baza de proces verbal incheiat intre reprezentantii celor două
părţi.

Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului de servicii factura În termen de 30 de
zile de la Înregistrarea acesteia.

Beneficiarul se obligă să respecte instrucţiunile de utilizare pentru acest tip de aparate.

4. Oferta de pret

Oferta de pret va cuprinde detaliat toate cheltuielile generate de procesul de verificare
functionala, reparare si calibrare cu amestecuri etalon de gaze pentru 18 bucati analizoare
portabile de gaze tip "X-am 3000 " şi 2 bucăţi analizoare portabile de gaze tip MX6 cu senzori
COV.

Valoarea estimata totala a contractului pentru indeplinirea obiectului contractului este
compusa din:

Pretul unitar pe bucata pentru indeplinirea serviciilor de verificare functionala si
calibrare cu amestecuri etalon de gaze pentru 16 bucati analizoare portabile de gaze tip "X-
am 3000 ", 2 bucăţi analizoare portabile de gaze tip MX6 cu senzori COV si un analizor
portabil de gaze tip EX 2000, pret ferm, pe toata durata de executie a contractului.

Pretul estimat pentru indeplinirea serviciilor de reparare (daca este necesara), se va
evidentia intr-un deviz separat care sa cuprinda toate cheltuielile generate de aceasta
activitate. Preţul pentru serviciile de reparare va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a
contractului.

Toate aceste preţuri se vor prezenta detaliat În Propunerea financiară.
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In cazul in care pe parcursul derularii activitatii de verificare functionala si calibrarea cu
amestecuri etalon de gaze se constata ca aparatul necesita reparare si este necesara
inlocuirea unor componente, acestea vor fi decontate la pretul de achizitie, prestatorul de
servicii fiind obligat sa prezinte facturile de achizitie pe care va mentiona ca sunt conform cu
originalul.

Piesele defecte se vor inlocui pe baza de proces verbal de constatare si deviz de
lucrare aprobat de catre achizitor;

Acesta va fi transmis În scris către beneficiar În vederea acceptului.
Piesele de schimb se vor achiziţiona În max. 30 de zile de la data primirii acceptului şi

vor fi obligatoriu Însoţite de factură fiscală şi Certificat de garanţie.
În cazul neacceptării devizului (acesta depăşind 50% din valoarea de achiziţie a

echipamentului În cauză) aparatul va fi predat beneficiarului În baza unui proces verbal.

DIRECTOR Departameu;~ ~Iecomunicatii-SCADA
In9"iBuzatu

SEF SERVICIU SCADA - Automatizari
In9.L~

Sef Biro~ Metrologie
In9.~avu
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CONTRACT DE SERVICII
nr. S-CA-CD din--- ------

incheiat in baza Hotararii de adjudecare nr .
a Comisiei de Evaluare numita prin decizia nr .

Intre
1. 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 Economic, În calitate de
ACHIZITOR

si,

................................. , cu sediul in , Str , nr , jud.
... telefon , fax '" cod de inregistrare fiscala ,
inregistrata la Registrul Comertului sub numarul avand cod
........................................ deschis la , reprezentata prin , in
calitate de PRESTATOR

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de verificare functionala, reparare si

calibrare cu amestecuri etalon de gaze pentru 16 bucati analizoare portabile de gaze tip X-
am 3000, 2 bucati analizoare portabile de gaze tip MX6 cu senzori COV si un analizor
portabil de gaze tip EX 2000, in perioadele convenite, in conformitate cu propunerea tehnico -
economica - Anexa 1, cu Caietul de sarcini - Anexa 2 si cu obligatiile asumate prin contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. (1) Valoarea estimata totala a contractului este de lei, fara TVA, la care se

adauga valoarea pieselor de schimb aferente reparatiilor necesare constatate cu ocazia verificarii.
Piesele se vor deconta pe baza de facturi de achizitie.

(2) Valoarea totala estimata pentru indeplinirea serviciilor de calibrare este de Iei
fara TVA. Pretul unitar pentru indeplinirea serviciilor de calibrare este de lei/analizator, pret
ferm, pe toata durata de executie a contractului.

(3) Pentru serviciile de reparare, prestatorul se obliga sa livreze achizitorului piese de
schimb la preturile unitare prezentate in Anexa nr. 1 la Contract, la care se adauga TVA. Pretul
pentru piesele de schimb este ferm, in lei, pe toata durata de executie a contractului.

(4) La sfarsitul perioadei contractante mentionate la art. 4.1., partile vor consemna intr-un
act aditional final valoarea totala reala a contractului.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti contractante

si se deruleaza pe o pedioada de 24 de luni (2 ani) de la data semnarii contractului.

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) valoarea 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
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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 Noul Cod de procedura civila (L 134/2010)

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) propunerea tehnico-economica - Anexa nr.1
b) caietul de sarcini - Anexa nr.2;
c) grafic de prestare - Anexa nr. 3;
d) documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie - Anexa nr. 4;

e) conventie - Sanatate-securitate in munca, SU si Protectia Mediului - Anexa nr. 5
f) alte anexe la contract.

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:
de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara

acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
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. Executantul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul Împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni În justiţie, ce rezultă din Încălcarea unor drepturi de proprietate

intelectuală (brevete, nume, mărci Înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau În legătură cu produsul achiziţionat;

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei În
care o astfel de Încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini Întocmit de către beneficiar.

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.

(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, Iei.

(3) Scrisoarea de garantie se va prezenta de catre Prestator Achizitorului, in original, in
termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 24 luni de la
data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut la art. 4 obliga Prestatorul la extinderea
valabilitatii scrisorii de garantie bancara de buna executie, cu minimum 1 luna de la data expirarii
Scrisorii de garantie bancara prezentate initial.

(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
beneficiarului S.C. CONPET S.A. Ploiesti.
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10.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi indeplineste si/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. Garantia de buna executie se restituie de catre Achizitor, Prestatorului, in cel mult 30
de zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin prezentul contract daca
Achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

10.4. Garantia serviciilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

11. RESPONSABILITATilE PRESTATORUlUI
11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile de verificare functionala, reparare si

calibrare, prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului
asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. Serviciile de verificare functionala, reparare si
calibrare se vor efectua la un interval de minim 5 - maxim 7 luni de la data ultimei verificări ale
echipamentelor.

(2) Valoarea manoperei, a pieselor de schimb, a materialelor şi a serviciului de calibrare se
vor evidenţia separat Într-un deviz constatator. Acesta va fi transmis În scris către beneficiar În
vederea acceptului. Piesele de schimb se vor achiziţiona În max. 30 de zile de la data primirii
acceptului şi vor fi obligatoriu Însoţite de factură fiscală şi Certificat de garanţie. În cazul
neacceptării devizului În ceea ce priveşte valoarea manoperei, a pieselor de schimb şi a
materialelor (aceasta depăşind 50% din valoarea de achiziţie a echipamentului În cauză) aparatul
va fi predat beneficiarului În baza unui proces verbal.

(3) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, 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 raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului, conform
Anexei nr.1.

11.3. Prestatorul va efectua calibrarea analizatoarelor de gaze, iar calitatea serviciilor va fi
obligatoriu atestat a prin Certificat de calibrare.

11.4. Prestatorul are obligatia de a completa caietul de service pentru fiecare aparat.

12. RESPONSABILITATilE ACHIZITORUlUI
12.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului orice facilitati si/sau

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

12.2. Achizitorul se obliga sa predea aparatele catre prestator, la sediul acestuia, in
vederea efectuarii calibrarilor, pe baza de proces verbal incheiat intre reprezentantii celor doua
parti.

12.3. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor la scadenta.
12.4. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini.
12.5. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Achizitorul are obligatia de a notifica in scris Prestatorului identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru acest scop.

12.6. Achizitorul se obliga sa respecte instructiunile de utilizare pentru aparate.

13.1NCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
13.1. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora

prevazuta sa fie terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizata in
termenul convenit de parti.

(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.
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13.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta termenele de
publicare prevazute la clauza 4 a prezentului contract, acesta are obligatia de a notifica acest
lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea termenelor de publicare se face cu acordul partilor,
prin act aditional.

13.3. Cu exceptia prevederilor c1auzei 18 si in afara cazului in care beneficiarul este de
acord cu o prelungire conform clauzei 13.2, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului potrivit prevederilor clauzei 15.

14. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
14.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 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.

14.2. Termenul de plata al facturilor de catre achizitor, prestatorului este: 30 zile de la data
inregistrarii facturii la achizitor.

15. PENALITATI, DAUNE -INTERESE
15.1. În cazul in care, prestatorul nu isi indeplineste, in termenele prevazute la art. 4 al

prezentului contract, obligatiile asumate, prestatorul are obligatia de a plati achizitorului penalităţi
În cuantum de 0,5 %/zi din valoarea serviciilor neefectuate sau a celor necorespunzătoare,
incepand cu prima zi de intarziere. Penalităţile pot depăşi cuantumul sumelor datorate.

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

15.3. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadelor prevazute la clauza 14, 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. REZILEREA CONTRACTULUI; INCETAREA CONTRACTULUI
16.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi

dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii şi de a pretinde plata de
daune-interese.

(2) Daca in perioada de derularea a contractului, prestatorul:
-nu a prezentat in termen documentul privind constituirea garantiei de buna executie;
-a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din

servicii fara acceptul achizitorului;
-prestatorul depaseste cu 30 zile termenul prevazut la art. 4;
-refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale achizitorului;
-autorizatii le prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului,
achizitorul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, În termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către achizitor, prestatorul nu-

si remediaza aceste aspecte, achizitorul poate, printr-o a doua Înştiinţare emisă În termen de 21 de
zile, sa considere contractul desfiintat de plin drept (pact comisoriu de grad III) si să rezilieze
contractul.

16.2. (1) Achizitorul Îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestari servicii,
În cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data
Încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale În aşa măsură Încât
Îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

16.3. La rezilierea contractului conform art. 15.1(2) achizitorul are dreptul de a pretinde
daune - interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la data rezilierii.
Suma neta cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de
reziliere a contractului.

16.4. În cazul prevăzut la clauza 15.2 (1) prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.

16.5. Contractul mai poate inceta si prin ajungere la termen sau prin acordul partilor,
declararea falimentului a prestatorului.
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17.SUBCONTRACTAREA
17.2. (1) Prestator nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea

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

(2) Prestator 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.

17.3. (1) Prestator are obligatia de a prezenta la data semnarii prezentului contract toate
contractele Încheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
Încheiate cu aceştia se constituie În anexe la contract.

17.4. Prestator este pe deplin răspunzător fată de achizitor de modul În care Îndeplineşte
contractul.

18. FORTA MAJORA
18.1. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
18.2. 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.
18.3. 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 Iimitarii consecintelor.

18.4. 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.

19. SOLUTIONAREA L1TIGIILOR
19.1. 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.

19.2. 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 competente material de la sediul achizitorului.

20. COMUNICARI
20.1. (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.
(3) Data comunicarii se considera data luarii la cunostinta.
(4) Pe parcursul derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenta intre parti, vor fi elaborate in limba romana.
20.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia

confirmarii in scris a primirii comunicarii.

21. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

21. CLAUZE FINALE
21.1. Prezentul contract impreuna cu anexele sale reprezinta vointa partilor si inlatura orice

alta neintelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

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

ACHIZITOR
S.C. CONPET S.A.

_____ , la Ploiesti, in doua exemplare

FURNIZOR
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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
prestam serviciile de

(denumirea produselor)
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 În graficul de timp anexat.

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 carei detalii sunt prezentate Într-un formular de ofertă
separat, marcat În mod clar "alternativă";

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

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

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

Data __ 1_---'1__

________ , În calitate de
semnez

_ , legal autorizat să

(semnatura)
oferta pentru şi În numele .

(denumire/nume operator economic)
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