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INVITATlE DE PARTICIPARE

, CONPET

CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de achizitii ce are
ca obiect servicii de "Revizuire, modificare, actualizare, depunere si aprobare Regulamente Tehnice
Exploatare LFllndependenta, Ciresu, Berca, Barbatesti, Biled.

În acest sens vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră tehnico - economică, având În vedere
următoarele precizări:
• Intocmirea si depunerea in vederea aprobarii RTE se va executa in conformitate cu prevederile

reglementarilor oficiale in vigoare, de catre societati specializate, autorizate si agrementate de AFER,
in conformitate cu OMT 290/2000. Ca documente oficiale ce vor fi respectate obligatoriu, se vor avea in
vedere urmatoarele:OUG 60/2004, HG 2299/2004, OMTCT 880/2005, Reglementarile Comune privind
avizarea de catre CFR si aprobarea de catre AFER a RTE a LFI, OMT 290/2000.

• Termenul de executie si obtinerea aprobarii este de 60 zile calendaristice.
• Pretul ofertat va fi prezentat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului ce

urmează a fi Încheiat.
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.
• Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile, Începând cu data de depunere a acesteia.
• Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părtile contractante.
• Valoarea estimata a achizitiei este de 40.000 lei, fara TVA.

Oferta se va depune la r€fflistratura soc~tătii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, in plic
sigilat, până la data de ..1J.j.!.::</!.!.~!/(c.t:?($/I!.. ... Pe plic se va mentiona procedura pentru care a fost
depusă, respectiv servicii de "Revizuire, modificare, actualizare, depunere si aprobare Regulamente
Tehnice Exploatare LFllndependenta, Ciresu, Berca, Barbatesti, Biled

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

Anexăm prezentei proiectul de contract si caietul de sarcini, informatii privind modul de prezentare a
ofertei, cerinte şi documentele emise de către presta tor.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/2225 sau pe adresa de
emaillaura.mihail@conpet.ro .

Vă multumim pentru colaborare.

Cu stimă,

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII

Jr. A7fJrcavu

INVITATIF PARTlrlPARF

SERVICIU ACHIZIŢII
EXP. AP ing. Laura Mihail
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http://www.conpet.ro
mailto:emaillaura.mihail@conpet.ro


CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. S-CA din

intre:
1. PARTILE CONTRACTANTE

Societatea CONPET S.A. PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, Str. Anul 1848, nr.1-3, jud. Prahova,
telefon 0244/401360, fax 0244/516451, cod de inregistrare fiscala RO 1350020, inregistrata la Registrul
Comertului sub numarul J29/6/1991, cod IBAN R038RNCB0205044865700001 deschis la Banca
Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată prin ing. Liviu lIasi- Director General si ec. Sanda
Toader - Director Economic, in calitate de ACHIZITOR,

Si
SC SRL cu sediul in , str nr , telefon , fax

....................... , email: , cod de inregistrare fiscala RO , inregistrata la Registrul
Comertului cu nr , avand cod IBAN deschis la ,
reprezentata prin in calitate de PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de "Revizuire, modificare, actualizare, depunere si

aprobare Regulamente Tehnice Exploatare LFI Independenta, Ciresu, Berca, Barbatesti, Biled În perioada
convenita, in conformitate cu Caietul de sarcini - Anexa 2 la prezentul, cu obligatiile asumate prin
prezentul contract si cu legislatia in vigoare in domeniu.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Pretul convenit pentru indeplinirea in totalitate a obiectului contractului, plătibil Prestatoru/ui de

către Achizitor, este constituit din totalul preturi unitare, conform anexei nr. 1. Preturile unitare sunt ferme
pe toata durata de derulare a contractului si cuprind toate operatiunile aferente intocmirii regulamentelor
tehnice de exploatare, participarea la evaluarile ulterioare in comisii, implicit efectuarea completari/or sau
modificarilor stabilite in urma evaluarilor.

3.2. Valoarea totala a serviciilor prestate pe perioada derularii contractului este de Iei,
fara TVA, contravaloarea serviciilor urmand a fi platita esalonat, pentru fiecare regulament tehnic de
exploatare LFI, aprobat de catre AFER.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti contractante.
4.2. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de "Revizuire, modificare, actualizare, depunere

si aprobare Regulamente Tehnice Exploatare LFI Independenta, Ciresu, Berca, Barbatesti, Biled in
termen de maximum 60 zile de la data semnarii Procesului verbal de predare-primire a vechilor
Regulamente de Exploatare.

5. DEFINITII
5.1. In prezentul contract următorii 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;
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f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul Încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, Îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g. ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din noul
Cod de procedura civila, respectiv:

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

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

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

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

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

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:

a) propunerea tehnico-financiară - Anexa nr. 1;
b) Caietul de sarcini - Anexa nr. 2;
c) garantia de buna executie- Anexa nr. 3;
d) Conventie HSEQ - Anexa nr. 4.

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

propunerea sa tehnica.

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
8.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, În afara acelor
persoane implicate În Îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces În perioada de derulare a
contractului, În alt scop decât acela de a-şi Îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate În Îndeplinirea contractului se va
face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare În vederea Îndeplinirii
contractului.

8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare
la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante Înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante
pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată În mod legal să dezvăluie informaţia.

9. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul 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 prestarea serviciilor; şi
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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 Achizitor.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
10.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre Prestator in scopul

asigurarii Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(2) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garanţie de buna executie emisă in

favoarea Beneficiarului, de catre o banca agreata de ambele parti. Scrisoarea de garanţie pentru buna
executie a prezentului contract este in cuantum de 10% din valoarea totală, fara TVA, a contractului (5%
din valoarea totală, fără TVA, a contractului, În cazul IMM-urilor, conform Legii 346/2004), respectiv, În
cuantum de Iei.

(3) Scrisoarea de garanţie se va prezenta de catre Prestator Beneficiarului, În original, În termen
de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 12 luni de la data emiterii.

10.2. (1) Beneficiarul 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, Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia
Prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

(2) Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, pentru
recuperarea penalitatilor de intarziere, datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor la termenele stabilite
prin contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia sa prestatorului, precizand obligatiile care nu
au fost respectate.

10.3. Garantia de buna executie se restituie de catre Beneficiar, Prestatorului, in cel mult 30 de zile
de la data indeplinirii de catre Prestator a obligatiilor asumate prin prezentul contract daca Beneficiarul nu
a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu propunerea sa tehnica si la termenele
convenite.

11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu termenele
stabilite prin prezentul contract. 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 are obligatia de a intocmi dosarele de aprobare a Regulamentelor Tehnice de
Exploatare a LFI, cuprinzand schite, planuri si datele impuse de legislatie, inclusiv de Reglementarilor
AFER- CNCF-CFR SA.

11.4 .. Prestatorul are obligatia de a intocmi dosarele de aprobare a RTE a LFI conform situatiei din
teren, dosare care vor cuprinde toate modificarile survenite de la aprobarea initiala, iar calculele vor fi
refacute in functie de conditiile actuale;

11.5. Dupa intocmirea dosarelor de aprobare a Regulamentelor Tehnice de Exploatare a LFI,
Prestatorul are obligatia de a depune aceste dosare la ISFT-urile de care apartin LFI -urile respective,
urmand sa participe la evaluarile ulterioare, in comisii, conform Reglementarilor AFER- CNCF-CFR SA,
efectuand si completarile sau modificarile stabilite in urma acestor evaluari;

11.6. Prestatorul are obligatia sa fie autorizat pentru intocmirea planurilor de situatie, profilelor in
lung ale LFI sau sa aiba contract cu societate autorizata;

11.7. Sarcina Prestatorului este considerata indeplinita, odata cu aprobarea Regulamentelor
Tehnice de Exploatare a LFI, de catre AFER.

11.8 Obligatii de buna conduită ale prestatorului
(1).Prestatorul va acţiona Întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de Încredere pentru

Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se
va abţine să facă afirmaţii publice În legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a
Achizitorului, precum şi să participe În orice activităţi care sunt În conflict cu obligaţiile sale contractuale În
raport cu acesta.
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(2) În cazul În care Prestatorul sau oricare din subcontractantii săi, se oferă să dea, ori sunt de
acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri În dar, facilităţi ori comisioane În scopul
de a determina ori recompensa Îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de
servicii sau orice alt contract Încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană În
legătură cu Contractul sau cu orice alt contract Încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide rezilierea
Contractului fara indeplinirea vreunei formalitati şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de
judecată si să pretinda plata de daune interese conform art. 16.3.(2).

(3). Plăţile către Prestator aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din Contract, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa
şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă
forma de retribuţie În legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din Contract, sub sanctiunea platii
catre Achizitor de daune interese.

(4) Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate În scopurile Contractului, fără aprobarea
prealabilă În scris a Achizitorului, sub sanctiunea platii catre Achizitor de daune interese.

(5) Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după Încetarea Contractului. În
acest sens, cu excepţia cazului În care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul şi
personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor
comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau
despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite În
cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. Totodată, Prestatorul şi
personalul său nu vor utiliza În dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul
studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate În cursul sau În scopul executării Contractului, sub sanctiunea
platii catre Achizitor de daune interese

(6) Executarea Contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar
totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate fi reziliat fara indeplinirea vreunei formalitati şi fără intervenţia
vreunei autorităţi sau instanţe de judecată. In acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită până la data rezilierii contractului.

Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale :
i. comisioanele care nu sunt menţionate În Contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil

Încheiat referitor la prezentul Contract,
ii. comisioanele care nu corespund unor servicii executate şi legitime,
iii. comisioanele plătite unui destinatar care nu este În mod clar identificat sau
iv. comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană interpusă.
(7) Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile În

care se execută Contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care
o consideră necesară pentru strângerea de probe În cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor
cheltuieli comerciale neuzuale.

12. RESPONSABILITATilE ACHIZITORUlUI
12.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie Prestatorului vechile Regulamente de

Exploatare precum si orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut dacă le detine si pe care le
considera necesare pentru indeplinirea contractului.

12.2. Achizitorul se obliga sa plateasca contravaloarea serviciilor prestate.

13. ÎNCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERE, SISTARE
13.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a Începe prestarea serviciilor dupa predarea vechilor

Regulamente de Exploatare de catre CONPET Prestatoru/ui, consemnata prin semnarea Procesului
verbal de predare-primire a regulamentelor.

(2) În cazul În care Prestatorul suferă Întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate În
exclusivitate Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
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b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
13.2. (1) Serviciile prestate În baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora

prevăzută să fie terminată Într-o perioadă stabilită În graficul de prestare trebuie finalizată În termenul
convenit de părţi, termen care se calculează de la data Începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul În care:
a) orice motive de Întârziere ce nu se datorează Prestatorului; sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin Încălcarea contractului

de către Prestator Îndreptăţesc Prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act
adiţional.

13.3. Cu excepţia prevederilor art. 18 şi În afara cazului În care Achizitorul este de acord cu o
prelungire conform art. 13.2, o Întârziere În Îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita
penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor art. 15.

14. MODALITATI DE PLATA
14.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155, alin. 1, Cod Fiscal, dupa aprobarea

Regulamentelor Tehnice de Exploatare a LFI-urilor de catre AFER, pe baza documentelor justificative
prezentate de Prestator si acceptate de Achizitor

14.2. plata va fi facuta esalonat, pentru fiecare regulament tehnic de evaluare LFI aprobat de catre
AFER predat achizitorului prin proces verbal

Termenul de plată: max. 30 de zile de la Înregistrarea facturii la Achizitor.

15. PENALITATI
15.1. În cazul În care, Prestatorul nu Îndeplineste obligaţiile asumate, in termenele prevazute la art.

4 al prezentului contract, Achizitorul va calcula penalităţi În cuantum de 0,5 %!zi din valoarea serviciilor
neprestate sau prestate necorespunzator, incepand cu prima zi de intarziere. Penalităţile pot depăşi
cuantumul sumelor datorate.

15.2. (1) Penalităţile calculate vor fi notificate Prestatorului. Prestatorul va achita În termen de 5
(cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării suma calculata drept penalitati. Achizitorul va emite factură
către Prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

(2) Neplata penalitatilor de intarziere in termenul de 5 (cinci) zile lucratoare de catre prestator da
dreptul beneficiarului de a de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, pentru recuperarea
penalitatilor de intarziere, datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor la termenele stabilite prin contract.
Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia sa prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost
respectate.

15.3. În cazul În care Achizitorul nu onorează facturile În termenul prevazut la art 14.2., acesta are
obligaţia de a plăti penalitati in cuantum de 0,5%!zi, pentru fiecare zi de intarziere, dupa expirarea
termenului scadent.

16. REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI
16.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin art. 11, in termenul stipulat la art. 4 si a obligatiilor

asumate prin art. 12.1 ale prezentului contract, 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 a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din
servicii fara acceptul achizitorului;
autorizatiile prestatorului sunt anulate;

achizitorul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, În termen de 7 zile de la primirea notificarii emise de către achizitor, prestatorul nu-si

remediaza aceste aspecte, achizitorul poate, printr-o a doua notificare emisă În termen de 10 de zile de la
data emiterii primei notificari, sa considere contractul desfiintat de plin drept si să rezilieze contractul.

16.2. (1) Achizitorul Îşi rezervă dreptul de a denunta 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
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şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale În aşa măsură Încât îndeplinirea contractului
respectiv ar fi contrară interesului public.

16.3. (1) La rezilierea contractului conform art. 16.1.(2) achizitorul are dreptul de a pretinde daune
- interese in cuantum de 20% din valoarea produselor nelivrate 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.

(2) La rezilierea contractului conform clauzelor art. 11 achizitorul are dreptul de a pretinde
prestatorului daune-interese. Suma cuvenita va fi plătită de către prestator În termen de 30 de zile de la
data înştiinţării de reziliere a contractului. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită până la data rezilierii contractului.

16.4. În cazul prevăzut la art 16.2 (1) prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită până la datadenunţării unilaterale a contractului.

16.5. Contractul poate inceta si prin acordul partilor, declararea falimentului sau insolventa
prestatorului.

17. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
17.1 Cesiunea obligatiilor nascute din prezentul contract nu este permisa.
17.2. (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.

17.3. (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.

17.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul În care îndeplineşte
contractul.

18. FORTA MAJORA
19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forţa majoră exonerează părţile 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 de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie În
vederea limitării consecinţelor.

18.5. 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.

19. SOLUTIONAREA LITIGII LOR
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. COMUNICARI
20.1. (1) Orice comunicare Între părţi, referitoare la Îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă În 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.
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21. CLAUZE FINALE
21.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional Încheiat Între părţile

contractante.
21.2. Prezentul contract, Împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,

reprezintă voinţa părţilor şi Înlătură orice altă Înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară
Încheierii lui.

21.3. În cazul În care părţile Îşi Încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea Întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu
Înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, ,' la Ploiesti, in 2 (doua) exemplare, cate
unul pentru fiecare parte contractanta.
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CAIET DE SARCINI

CONPET

ACHIZITIE SERVICII DE REVIZUIRE, ACTUALIZARE,MODIFICARE
DEPUNERE SI OBTINERE APROBARE A REGULAMENTELOR

TEHNICE DE EXPLOATARE LFI INDEPENDETA, CIRESU, BERCA,
BARBATESTI, BILED

1. GENERALITATI

1. 1. Prezentul caiet de sarcini reglementeaza achizitia serviciului de revizuire,
actualizare, modificare, depunere si obtinere aprobare a Regulamentelor
Tehnice de Exploatare a LFI (Independenta, Ciresu, Berca, Biled si
Barbatesti), in vederea obtinerii autorizatiei de exploatare LFI.

2. DOCUMENTE DE REFERINTA

2.1. Intocmirea si depunerea in vederea aprobarii RTE se va executa in
conformitate cu prevederile reglementarilor oficiale in vigoare, de catre societati
specializate, autorizate si agrementate de AFER, in conformitate cu OMT
290/2000.

2.2. Ca documente oficiale ce vor fi respectate obligatoriu, se vor avea in vedere
urmatoarele:

- OUG 60/2004;
- Hg 2299/2004
- OMTCT 880/2005
- Reglementarile Comune privind avizarea de catre CFR si aprobarea de

catre AFER a RTE a LFI.
- OMT 290/2000;

mailto:conpet@conpet.ro;
http://www.conpet.ro


3. CONDITII DE EXECUTIE, DEPUNERE SI OBTINERE APROBARE
RTE

3.1. Dosarul de aprobare a RTE a LFI, va cuprinde schitele, planurile si datele
impuse de legislatie, inclusiv de Reglementarilor Comune AFER-CNCF"CFR"
SA',

3.2. Toate documentele necesare vor fi obtinute si/sau elaborate de prestator, cu
exceptia vechilor Regulamente de Exploatare care vor fi puse la dispozitie de
CONPET SA;

3.3. Dosarele de aprobare a RTE a LFI, vor fi intocmite conform situatiei din
teren si vor cuprinde toate modificarile survenite de la aprobarea initiala, iar
calculele vor fi ref acute in functie de conditiile actuale;

3.4. Dupa intocmirea dosarelor de aprobare aRTE -urilor, Prestatorul va
depune aceste dosare la ISFT -urile de care apartin LFI -urile respective, urmand
sa participe la evaluarile ulterioare, in comisii, conform Reglementarilor AFER-
CNCF"CFR" SA, efectuand si completarile sau modificarile stabilite in urma
acestor evaluari;

3.5 Prestatorul sa fie autorizat pentru intocmirea planurilor de situatie, profilelor
in lung ale LFI sau sa aiba contract cu societate autorizata;

3.6. Sarcina Prestatorului este considerata indeplinita, odata cu aprobarea RTE-
urilor de catre AFER.

3.7. Termenul de executie si obtinerea aprobarii este de 60 zile calendaristice. In
cazul unor situatii justificate, se poate prelungi cu acordul beneficiarului.

Sef Birou CF
Ing. Marian TUDOR

Vr

Director Mentenanta
Dr. ing. Ion BELDlMAN
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