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Departament Comercial
Serviciu Achizitii /
Nr. inreg.1,U'99/ 19.MAI. 2017

Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună oferta pentru atribuirea prin
cumpărare directă a contractului de achiziţie ce are ca obiect: Servicii de Monitorizare a
factorilor de mediu (apă, aer, sol ,zgomot) în punctele de lucru aparţinând CONPET S.A

Valoarea estimată totală a achiziţiei este de 30.000 lei, fără TVA .
• Criteriul de atribuire - preţul cel mai scăzut.
• Capacitatea tehnică si/sau profesională
- Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte că
obiectul de activitate al ofertantului autorizează prestarea de servicii în domeniul ce face
obiectul achiziţiei. Certificatul va fi prezentat În copie lizibilă ,ştampilată," conform cu originalul",
semnată de către reprezentantul legal al ofertantului.
- Certificatului care atestă faptul că laboratorul este acreditat RENAR, în conformitate cu SR
EN ISO 17025:2005 pentru determinările care fac obiectul prestării serviciului.
- Recomandări de la autorităţile de mediu şi de la agenţii economici -cel puţin două
recomandări de la fiecare.
- Lista cu dotările necesare pentru prestarea serviciilor şi să deţină personal de specialitate ce
va participa la derularea contractului de prestare a serviciilor.
Documentele se vor prezenta în copie, în termen de valabilitate. "conform cu originalul"
semnate de director/administratorul societăţii.
• Modul de prezentare al ofertei

Oferta financiară va fi întocmită În lei fără TVA, va cuprinde totalitatea operaţiunilor care
urmează a fi efectuate În cadrul contractului. (formularul 2 si anexa la acesta) şi va fi
considerată acceptabilă oferta care nu depăşeşte valoarea estimată a achiziţiei.

Propunerea tehnică va fi întocmită şi prezentată astfel încât să se respecte cerinţele
prevăzute în caietul de sarcini şi în formularul de contract şi să asigure posibilitatea identificării
şi verificării corespondenţei între aceastea şi respectivele cerinţe.

Ofertantul va accepta prin semnatură (formularul nr. 3) condiţiile contractuale din
formularul de contract solicitând până la data depunerii ofertei, eventualele amendamente.

Oferta întocmită în alte condiţii decât cele din prezenta invitaţie va fi considerată
neconformă.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
• Perioada de valabilitate a ofertei
Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.

• Data limită de depunere a ofertelor: .Q.G.05 . .2.0It , ora ..!9..,:~~L , inclusiv
Oferta se întocmeşte pe suport de hârtie, într-un singur exemplar, se introduce intr-un

plic sigilat pe care se va menţiona adresa ofertantului, denumirea achiziţiei şi inscripţia "A nu
se deschide decât În prezenţa comisiei de evaluare" şi se depune la sediul Conpet SA din
Ploieşti, str. Anul 1848 nr.1-3, Ploieşti, la Registratura societăţii situată la parter, de luni-joi Între
orele 08.10 -16.00 si vineri intre orele 08.10 -13.00, direct sau prin poştă.

Informaţii suplimentare se pot obţine, fax 0244/402.386, telefon 0244/401.360, int.2237,
Ee. Veronica Roman, ServoAchiziţii sau pe adresa de email veronica.roman@conpet.ro
• Modul de finalizare a achizitiei : Încheiere contract.
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Preţul contractului este considerat, ferm exprimat, neputând fi modificat sau ajustat pe
toată perioada de derulare a contractului.

Anexat prezentei transmitem: scrisoare de Înaintare (formularul nr. 1), formularul de
ofertă (formularul nr.2), declaraţie privind clauzele contractuale obligatorii ( formularul nr. 3),
caietul de sarcini ~i formularul de contract.

Serviciu Achiziţii
Ee. Veronica Roman
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Şef Serviciu Achiziţii
Ing. Florina Popescu
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Formular Ilr.l

Inregistrat la sediul CONPET SA Ploiesti
nr. I

SCRISOARE DE INAINTARE

•

•

Catre,
CONPET SA
Adresa: str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti, la Registratura societatii, situata la pater,
luni-joi intre orele 08.15 -16.00 si vineri intre orele 08.15 -13.00.

Ca urmare a anuntului de participare aparut in Iinvitatiei de participare nr. _
din privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

(denumirea con/rac/ului de achizitie)
noi, ' va transmitem alaturat

(denumirea Inumele ofertan/ului)
urmatoarele:

1. Documente anexate, _
2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de __ copii:
- oferta;
- documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii _

Cu stima,

Operator economic

(semna/ura autorizata)



Formular nI'. 2

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 in documentaţia mai sus menţionată, să prestăm

(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, in cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile

in termen de zile, 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 inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la incheierea şi semnarea contractului, această ofertă, Împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant Între noi.

Precizăm că:

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

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

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

intelegem 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 " legal autorizat să semnez
(semnatura)

oferta pentru şi in numele _
(denumire/nume operator economic)

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele



OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTĂ

1. Pretul total este de .Iei,fără TVA este detaliat astfel:

Tabel centralizator -număr, şi tipurile determinărilor privind" Monitorizarea factorilor de mediu -apa,
aer, sol, zGomot" În punctele de lucru ale CONPET S.APLOIESTI
NI'. Ilenumire indicator Ileterm inari Preţ Valoare
ert necesare detenllinare! determinare

(A) Lei (AxB)
(Il)

Factor de mediu - Aer
1. Dioxid de sulf 5
2. Dioxid de azot 5
3. Oxizi de azot 5
4. Particule În suspensie 5
5. Plumb 1
6. Benzen 1
7. Monoxid de carbon 5
8. Dioxid de carbon 5
9. 02 5
10. Arsen 1
Il. Cadmiu 1
12. Niehel I
13. Compuşi Organici Volatili 9
14. Hidroearburi aromatice I

policiclice!Benzo( a) Diren
SUIlTOTAL FACTORI In:

MEDIU

Factor de mediu - Sol

1. Total Hidrocarburi din Petrol (TI' II) 120
2. pf-l 25
3. Hidrocarburi

Benzen
Etilbenzen

aromalice Xilcn
I

mononucleare
Toluen

4. llidroearburi aromatice Dolinuclearc 1
5. Plumb 1

Cadmiu 1
Mercur 1
Nichel 1

Metale Cupru
I

Zine I
Crom I
Vanadiu 1

6. Sulfuri 1
7 Temperatura 2

•

•
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SUBTOT AL FACTORI DE
MEDIU-SOL

Factor de mediu - Apa

1. Temperatura 2
2. pll 75
3. Materii in suspensie 75
4. Consum biochimie de oxigen in 5 65

zile (CR05)
5. Consum chimic de oxigen-metoda cu 60

dieromat de potasiu
6. Azot amoniac al 45
7. Azot total 20
8. Azotali 12
9. Azotiti 12
10. Sulfuri si hidrogen sul furat 5
II. Sul fiti I
12. Sulfati 20
13. Fenoli antrenabili cu vanori de apa 1
14. Substanţe extraetibile cu solvenţi 80

organiei
15. Produse netroliere 61

I3enzen
Tolucn

16. BTEX
Etilbcnzen Il
Xileni
Metiltert-butil
eter (MTBE)

17. IIidroearburi petroliere totale 20
Antracen
Fenantren
Fluorantren
I3enzen(a)niren
Benzo(b)Ouorant
en

Ilidroearburi Renzo(k)Ouorant
18. aromatiee ren 10

polieiclice Benzo(ghi)perilc
n
Indeno( 1,2,3-
ed)-niren
Naftalina
Tricloretilena
Tetracloretilcna

19. Conduetivitate 6
20. Turbiditate 1
21. Fosfor total 30
22. Deten:enti 20
23. Cianuri totale 1
24. Clor rezidual liber 10
25. Clomri 10
26. Floruri 1
27. Reziduu filtrat la 105 °c 30
28. Arsen I



•
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29. Aluminiu I
30. Calciu I
31. Plumb .t
32. Cadmiu .t
" Crom total IJJ.

34. Crom hexavalent I
35. Fier total ionic I
36. CuPru I
37. Nichel 4
38. Zinc I
39. Mercur I
40. Molibden I
41. Seleniu I
42. Magneziu I
43. Cobalt I
44. Mangan I

SUBTOTALFACTORIDE
MEDIU AI'A

Factur de mediu - Zgumot
1. Zgomot :;

SUBTOTAL FACTORI DE
ZGOMOT
TOT AL GENERAL

2. Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la data Înregistrării acestora la beneficiar.

3. Garanlia de bună execuţie va fi constituită sub următoarea formă:

- prin virament bancar.

Operator economic,

(semnatura autorizată)
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Formularul nr.3
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Subsemnatul, , reprezentant legal al
societatii comerciale declar pe propria raspundere ca in urma
analizarii documentatiei de atribuire pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia

____________________ "' am luat la cunostinta de clauzele contractuale asa cum
sunt precizate in contractul din Sectiunea III.

Declar ca, fata de contractul din Sectiunea III:
O nu am propuneri de modificare
O am urmatoarele propuneri de modificare:

Inteleg ca oferta depusa de noi poate fi respinsa ca neconforma, in cazul in care facem propuneri de
modificare a clauzelor contractuale obligatorii, astfel cum sunt acestea stabilite in cadrul documentatiei de
atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru achizitor, si, desi achizitorul ne-a informat cu privire la
aceasta situatie, nu renuntam la aceste propuneri.

Inteleg ca prezenta declaratie face parte integranta din oferta prezentata de societatea pe care o
reprezint, oferta cu caracter ferm si obligatoriu.

Declar pe propria raspundere ca, in cazul in care suntem desemnati castigatori, nu vom face obiectiuni,
anterior semnarii contractului. Ia clauzele contractuale obligatorii.

Data completarii: _

Operator economic

(semnatura autorizata)
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CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE MONITORIZARE

A FACTORILOR DE MEDIU (APĂ, AER, SOL, ZGOMOT) ÎN PUNCTELE
DE LUCRU ALE CONPET SA PLOIEŞTI

1. GENERALITĂTI

I.1 DATE GENERALE

Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele cerinţe care trebuiesc Îndeplinite de ofertanţi
pentru realizarea serviciului de monitorizare a factorilor de mediu (apa, aer, sol, zgomot) din cadrul
obiectivelor apartinand Conpet SA Ploieşti.
1.2 Cod CPV: 90711300-7

1.3 DENUMIREA BENEFICIARULUI

Denumirea unitatii: CONPET S.A. Ploiesti
Adresă; Anul 1848, nr.I-3, Ploiesti, Prahova
Telefon/fax:0244/40 1330, 0244/401360
fax 0244/516451
Cod CAEN: 4950 - transport ţitei prin conducte;
Cod liscal: 1350020

1.4 PROFIL DE ACTIVITATE

CONPET S.A. Ploieşti este o societate specializată În activitatea de transport prin conducte
şi cazane CF a ţiţeiului, gazolinei, etanului şi condensatului de la producatorul intern (schele
petroliere) sau din import către utilizatori, ralinariile din ţară si/ sau depozitarea acestora În
rezervoare de stocare.

Pentru realizarea acestei activităţi, CONPET S,A. operează Sistemul Naţional de Transport
prin Conducte a ţiţeiului, gazolinei, etanului şi eondensatului În baza unui Acord petrolier de
eoneesiune Încheiat cu Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale În anul 2002.

Sistemul Naţional de Transport prin Conducte cuprinde conducte cu diametrul cuprins Între
2+28 inch, staţii de pompare şi repompare a ţiţeiului, gazolinei, etanului, puncte de lucru pentru
primirea-predarea produselor, rampe de Înearcare sau descărcare a ţiţeiului şi/sau gazolinei, utilaje,
echipamente şi sisteme proprii pentru realizarea acestui tip de transport.

Din punct de vedere organizatoric activitatea desfăşurată este dispersată pe teritoriul a 22
judete după cum urmează:

o Bacău (Sector Moineşti), Vrancea (staţia Mărtineşti), Galati (Rampa Independenta), Brăila
(Rampa Cireşu), Buzău (Rampa Berea), Constanta (sector Constanţa), Ialomita (Statia
Grindu Urziceni), CăIăraşi (Sector Baraganu, Călăreţi şi Mircea Voda), Ilfov, Covasna

e.mail: conpet@conpet.ro
WWW.conpet.ro
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(Rampa Imeci). Prahova (sediu 1, sediu II, Petrobrazi, Băicoi, Urlati, Boldeşti), Dâmbovita
(Sector Silişte, Moreni, Mavrodin), Giurgiu (Sector Cartojani), Teleorman (Statia Videle),
Argeş (Sector Poiana Lacului). Olt (Statia Icoana), Vâlcea (Sector Orleşti), Dolj (Sector
Gherceşti), Gorj (Bărbăteşti. Tic1eni), Timiş (Rampa Biled, Valcani), Arad (Rampă Pecica),
Bihor (Rampă Marghita, Salonta şi Suplacu de Barcău).

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

•
Obiectul contractului il constituie achizitia serviciului de monitorizare a factorilor de mediu prin
efectuarea urmatoarelor determinări;

determinarea concentratiilor de poluanti În emisiile atmosferice ale surselor fixe (centrale
termice, rezervoare stocare titei, guri de Încărcare cisterne CF);
determinarea cantitătilor de pulberi sedimentabile (imisii);
determinarea nivelului de zgomot;
determinarea concentratiilor de poluanti specifici din probele de sol;
determinarea concentratiilor de poluanti din probele de apă evacuate În retele de canalizare,
evacuate În ape de suprafaţă şi/sau probele de apă subterană (foraje de monitorizare
existente), determinarea nivelului de poluare În cazul poluarilor accidentale ale cursurilor de
apă.

3. CERINTE TEHNICE

3.1. Cerinte tehnice:

Factorii de mediu care necesită monitorizare:

•
o

,. Factorul de mediu apa
Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate În retelele de canalizare pentru care ar putea fi
solicitate detenninări; temperatura, pH, materii În suspensie, consum biochimie de oxigen la 5
zile (CBOs), consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr), azot
amoniacal (NH4+), fosfor total (1'), cianuri totale (CN), sul furi si hidrogen sulfurat, sulfiti
(S032,), sulfati (S042'), fenoli antrenabili cu vapori de apa (C6HsOH), substante extractibile cu
solventi organici, detergenti, plumb (l'b2+), cadmiu (Cd2+), crom total (Cr3+ + Cr6+), Cr
hexavalent (Cr6+), cupru (Cu2+), nichel (Ni2+), zinc, mangan total (Mn), clor rezidual liber
(Cb), produse petroliere.

o Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate În cursurile de apă de suprafată pentru care ar
putea fi solicitate determinări;

1. Temperatura
2. pH
3. materii În suspensie
4. Consum biochimie de oxigen la 5 zile (CBOs)
5. Consum chimic de oxigen -metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr)
6. Azot amoniacal (NH4 +)
7. Azot total (N)

e.mail: conpet@conpetro
www.conpetro
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•

8. Azotati (NO)')
9. Azotiti (NOz')
10. Sul furi cu hidrogen sulfurat
II. Sul fiti (Sa) 2,)
12. Sulfati (Sa. z,)
J 3. Fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6HsOH)
J 4. Substante extraetibile cu solventi organiei
J 5. Produse petroliere
16. Fosfor total (1')
17. Detergenti
18. Cianuri totale (CN)
J 9. Clor rezidualliber (CIz)
20. Cloruri (CI')
21. Fluoruri (F")
22. Reziduu filtrat la 1050C
23. Arsen (As +)
24. Aluminiu (AI )+)
25. Calciu (Ca z+)
26. Plumb (Pb)
27.Cadmiu (Cd2+)
28. Crom total (Cr)+ + Cr 6+),
29. Crom hexavalent (cr'i+)
30. Fier total ionic
31. Cupru (Cu 2+),
32. Nichel (Ni 2+),
33. Zinc (Zn z+)
34. Mercur (Hg 2+)
35. Molibden (Mo z+)
36. Seleniu (Se 2+)
37. Mangan total (Mn)
38. Magneziu (Mg 2+)
39. Cobalt (Co z+)

o Monitorizarea ealitătii apei subterane se face prin intermediul forajelor de observatie
existente În cadrul incintclor Conpet. Indicatorii de calitate ai apelor subterane pentru care
este solicitată monitorizarea sunt: pH, produs petrolier, fenoli, sul fali, cloruri, amoniu, azotati,
azotiti, CCOCr, CBOs. substante extractibile, cu solventi organ ici, reziduu fix, Pb, Cd, Hg, Ni,
Cu, Zn, Cr total, As, BTEX- benzen, toluen, etilbenzen, xileni, metil tert-butil eter (MTBE),
hidrocarburi petroliere totale (THP), HAI'- antraeen, fenantren, fluorantren, benz (a) piren,
benzo(b )fluorantren, benzo(k)fluornatren, benzo(ghi)perilen, indeno (I,2,3-cd)-piren,
naftalina, tricloretilen, tetracloretilena, conductivitate, turbiditate.

y Factorul de mediu aer:
o poluanti atmosferici: dioxid de sulf (SOz), dioxid de azot (N02), oxizi de azot (NOx),

particule in suspensie, plumb (Pb), ben zen (C6H6), monoxid de carbon (Ca), caz, oxigen

e.mail: conpet@conpet.ro
www,conpetro
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(02), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), COV, hidrocarburi aromatice policielice/Benzo
(a)piren.

Determinările vor fi făcute la sursele fixe (centralele termice, rezervoare stocare titei, guri de
Încărcare) amplasate În următoarele puncte dc lucru Conpet SA Ploieşti:

o Poiana Lacului Gudetul Argeş), Bărbătcşti Gudetul Gorj), Orleşti Gudetul Vâlcea);
o Imeci Gudetul Covasna), Moineşti - Lucăceşti Gudetul Bacău);
o Călăreti - Bărăganu Gudetul Călăraşi)- sediu Sector Constanta Gudetul Constanta);
o Rampa Cireşu Gudetul Brăila);
o Sector Cartojani Gudetul Giurgiu);
o Sector Baicoi Gudetul Prahova);
o Sediu II, str. Rezervoarelor, nr. 8 Ploieşti Gudetul Prahova).

Deplasările privind determinarea emisiilor gazoase vor fi organizate de prestator, pc cheltuiala
.acestuia astfel, locatiile În care prestalorul va trebui să se deplaseze fiind următoarele:

o Poiana Lacului, Bărbătesti, Orleşti
o Imeci, Moinesti, Lucăceşti
o Călăreti-Bărăganu-Constanla
o Rampa Cireşu
o Sector Cartojani
o Sector Baicoi
o Sediul II, str. Rezervoarelor nr.8, Ploieşti.

•

:.- Factorul de mediu sol:
o Total hidrocarburi din petrol (TPH)
o pH;
o Hidrocarburi aromatice mononucleare (ben zen, etilbcnzcn, xilen, toluen);
o Hidrocarburi aromatice polinueleare;
o Metale: plumb (Pb), cadmiu (Cd), mercur (Hg), nichel (Ni), cupru (Cu), zinc (Zn), crom

(Cr), vanadiu (Vn);
o Alte elemente: sul furi .

:.- Nivelul de zgomot:
o În cadrul rampei de Încărcare titei Independenta, judctul Galati.

Deplasările privind măsurarea nivelului dc zgomot vor li organizate de prestator, pe
cheltuiala prestatorului În locatia sus mentionata.

Numărul şi tipurile determinărilor necesare realizării monitorizării factorilor de mediu
sunt centralizate În tabelul anexat (Anexa J -parte integrantă a prezentului Caiet de Sarcini),
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3.2. Alte cerinte:

a. laboratoarele care execută analizarea concentraţiilor de poluanti În apele de suprafată sau
subterane, precum şi evacuarile de ape uzate vor utiliza metodologii adecvate, În conformitate cu
standardele şi reglementările în vigoare;

b. laboratoarele care execută analizarea poluantilor în emisii atmosferice sau în aerul ambiental
trebuie să utilizeze metodologii adecvate, aşa cum sunt stabilite prin standardele şi reglementările În
vigoare;

c. laboratoarele care execută analize de poluanţi din soiuri vor utiliza probe de rcferinţă pentru
a confirma acuratetea şi precizia tehnicilor analitice folosite.Aceste probe de referintă trebuie
analizate Împreună cu probe prelevate din fiecare zona a terenului şi toate probele vor fi analizate cu
metodologia adecvată, conform standardelor În vigoarc.

• 3.3. Cerinte legislative:

Activitatea de monitorizare se face În conformitate cu:
o Legislatia natională din domeniul protectiei mediului şi gospodăririi apclor -OUG

195/2005 privind protecţia mediului cu completări le şi modificările ulterioare şi
Legca apelor m.1 07/1996;

o Acte de reglementare-autorizaţii de mediu şi autorizatii de gospodărire a apelor emise
de autorităţile de mediu;

o Acte de control încheiate de către reprezentanţii GNM-CJ Judelene/subunităţi
teritoriale ale Administraţiei Naţionale "Apele Romane" Bucureşti-Administratii
Bazinale de Apă/Sisteme de Gospodărirea Apelor;

o Procedura de sistem Monitorizare si măsurare În domeniul mediului, cod PS-MI-12.

4. Modul de finalizare a aehizitiei:

•
Încheierea unui contract de achizitie şi emiterea succesivă, de către achizitor, a unor comenzi, În

funetie de necesităţi, tinând cont de periodicitatea monitorizărilor deja stabilite prin actele de
reglementare emise şi/sau În functie de indicatorii şi termenul solicitat de autoritătile de mediu, prin
documente emise ulterior documentelor existente.

4.1. Termene: Termenul de predare a Rapoartelor de Încercare a probelor este de maxim 7
zile lucrătoare de la data emiterii comenzii.

5. Durata contractului: 1 an.

6. Propunerea financiară

Ofertantul va prezenta În mod obligatoriu preţuri unitare pentru fiecare factor de mediu,
respectiv pentru fiecare indicator mentionat in Anexa 1.

La fundamentarea preturilor pentru factorul de mediu aer si zgomot se va tine cont de
cheltuielile aferente deplasări lor până la locatiile sus mentionate - Poiana Lacului (judetul Argeş),
Bărbăteşti (judeţul Gorj), Orleşti (judeţul Vâlcea), Imeci (judelul Covasna), Moineşti - Lucăceşti
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Qudetul Bacău), CăIăreti - Bărăganu Qudetul CăIăraşi), sediu Sector Constanta Qudetul Constanta),
Rampa Cireşu Qudetul Brăila), Sector Cartojani Qudetul Giurgiu), Sector Baicoi Qudetul Prahova),
Sediu II, str. Rezervoarelor, nr. 8 Ploieşti Qudetul Prahova), acestea trebuie incluse În oferta
financiară a fiecărui indicator analizat.

Preturile care se compara sunt preturi totale. Prelurile sunt fcrme pe toata durata contractului.

7. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Rezultatele analizelor obtinute pentru fiecare factor de mediu vor fi prezentate sub forma
unui raport de Încercare care va conline valorile obtinute pentru probele analizate, comparate cu
valorile stabilite anterior prin actele de reglementare emise de autorităti, cu valorile probelor de
referintă (pentru apă subterană) sau cu valorile reglementate de actele normative În vigoare (legi,

.ordine, HG, standarde, etc).

8. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Înainte de demararea activitălii de monitorizare, beneficiarul, prin reprezentantii Birou
Autorizatii Mediu va transmite prestatorului valorile de referinlălVLE/CMA pentru indicatorii
reglementali prin autorizatiile de mediu şi gospodari re a apelor astfel Încât acestea să se regăsească
În Rapoartele de Încercare emise.

Probele de sol şi apă vor ajunge la prestator, in vederea analizării acestora, prin grija
beneficiarului, exceptie fiind facând probele de apa prelevate din cadrul punctelor de lucru
Bărbăteşti (jud. Gorj) şi CăIăreli (jud. CăIăraşi) .

•
ŞEF BIROU AUTcJZA ŢII MEDIU
Ing. Hărbulescu ~cla Biroul~~;~ii Mediu

Exp.ec05~e Diana
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Monitorizarea factorilor de mediu -apă aer, sol, zgomot În punctele de lucru
ale CONPET S.A. PLOIEŞTI

Nr. crt Denumire indicator Determinari
Factor de mediu - Aer prezumtive

1. Dioxid de sulf 5
2. Dioxid de azot 5
3. Oxizi de azot 5
4. Particule in suspensie 5
5. Plumb 1
6. Benzen 1
7. Monoxid de carbon 5
8. Dioxid de carbon 5
9. 02 5
10. Arsen 1
11. Cadmiu 1
12. Nichel 1
13. ComDusi Oraanici Volatili 9
14. Hidrocarburi aromatice policiclice/Benzo(a) 1

Diren

Factor de mediu - Sol

1. Total Hidrocarburi din Petrol ITPHl 120
2. pH 25
3. Hidrocarburi

Benzen
Etilbenzenaromatice Xilen

1
mononucleare Toluen

4. Hidrocarburi aromatice Dolinucleare 1
5. Plumb 1

Cadmiu 1
Mercur 1
Nichel 1

Metale Cupru
1

Zinc 1
Crom 1
Vanadiu 1

6. Sulfuri 1
7 Temperatura 2
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Factor de mediu - Apa

1. Temperatura 2
2. pH 75
3. Materii În suspensie 75
4. Consum biochimic de oxiaen În 5 zile (CB05) 65
5. Consum chimic de oxigen-metoda cu 65

dicromat de potasiu
6. Azot amoniacal 45
7. Azot total 20
8. Azotati 12
9. Azotiti 12
10. Sulfuri si hidraqen sulfurat 5
11. Sulfiti 1
12. Sulfa i 20
13. Fenoli antrenabili cu vapori de apa 1
14. Substante extractibile cu solventi orqanici 80
15. Produse petroliere 61

Benzen

BT
Toluen

16. EX Etilbenzen 8
Xileni
Metiltert-butil eter (MTBE)

17. Hidracarburi petroliere totale 20
Antracen

Hidr Fenantren
oca Fluorantren
rbur Benzen (a)piren
i Benzo (b)fluoranten

18. ara Benzo (k)f1uorantren 10
mat
ice Benzo (ahi)perilen

poli Indeno (1,2,3-cd)-piren

cicli Naftalina

ce Tricloretilena
Tetracloretilena

19. Cond uctivitate 6
20, Turbiditate 1
21. Fosfor total 30
22. Deterqenti 20
23. Cianuri totale 1
24. Clor rezidual liber 10
25. Cloruri 10
26. Floruri 1
27. Reziduu filtrat la 105 °C 20
28. Arsen 1

e.mail: conpet@conpet.ro
www.conpetro

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


••
CONPETSA, România

Str. Anul 1848 nr. 1-3. Ploieşti. 100559. PrahOva
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF:RO 1350020; Cod CAEN4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842.40 lei

•

•

29. Aluminiu 1
30. Calciu 1
31. Plumb 4
32. Cadmiu 4
33. Crom total 1
34. Crom hexavalent 1
35. Fier total ionic 1
36. Cupru 1
37. Nichel 4
38. Zinc 1
39. Mercur 1
40. Molibden 1
41. Seleniu 1
42 . Magneziu 1
43. Cobalt 1
44. Mangan 1

Factor de mediu - Zaomot
1. Zgomot 5

Şef Birou AJ-tt.rr~izaţii Mediu
Ing. Andro~arbulescu

Birou Autorizatii Mediu,
TUdFna
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Nr. S-CA - CD din _

intre

1. PĂRTILE CONTRACTANTE
CONPET SA cu sediul În Municipiul Ploieşti, Str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova. telefon

0244/401360, fax 0244/402304, cod de Înregistrare fiscală RO 1350020, Înregistrată la Registrul
Comertului sub numărul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca
Comercială Romană - Sucursala Ploieşti, reprezentata legal prin dl. ing. Liviu lIaşi - Director General
şi dona. ec. Sanda Toader - Director Economic, În calitate de Beneficiar

şi
................ cu sediul in ,telefon fax: , cod unic de Înregistrare fiscală
RO , Înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul având cod IBAN deschis la
........ , reprezentată prin - Administrator, În calitate de Prestator, a intrevenit prezentul
contract.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul de Monitorizare a factorilor de mediu (apă, aer,
sol,zgomot) În punctele de lucru aparţinând CONPET SA prin efectuarea de determinări, În
perioadele convenite, În conformitate cu propunerea tehnico-financiară şi cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract după cum urmează:

- determinarea concentraţiilor de poluanţi În emisiile atmosferice ale surselor fixe (centrale termice,
rezervoare stocare ţiţei, guri de Încărcare cisterne CF)
- determinarea cantităţi lor de pulberi sedimentabile (imisii)
- determinarea nivelului de zgomot
- determinarea concentraţiilor de poluanţi specifici din probele de sol
- determinarea concentraţiilor de poluanţi din probele de apă evacuate În reţele de canalizare,
evacuate În ape de suprafaţă şi/sau probele de apă subterană (foraje de monitorizare existente),
determinarea nivelului de poluare În cazul poluărilor accidentale ale cursurilor de apă.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea estimată a contractului este de la care se adaugă TVA, pentru Îndeplinirea
integrală a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract.
3.2. Preţurile unitare sunt ferme pe toată durata de execuţie a contractului.
3.3.ln cazul În care beneficiarul nu va emite toate comenzile prevăzute În Caietul de Sarcini şi prin
urmare nu va cheltui toată suma estimată prestatorul nu va emite nicio pretenţie financiară pentru toată
suma rămasă necheltuită.
4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi contractante.
4.2. (1) Prestatorul se obligă să presteze servicii de Monitorizarea factorilor de mediu (apă. aer, sol,
zgomot) În punctele de lucru aparţinând Conpet SA, În decurs de 1 an de la data semnării
contractului.
4.3. Durata contractului este de 1 an de la data intrării În vigoare.
4.3. Prestarea serviciilor solicitate, prevăzute În Caietul de sarcini se va efectua pe bază de comandă
şi va fi finalizată prin prezentarea Rapoartelor de Încercare in maxim 7 zile lucrătoare de la data
emiterii comenzii de către Beneficiar.

5. DEFINITII
5.1. in preientul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
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b. Beneficiar şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite În prezentul contract;
c. valoarea contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Beneficiar În baza contractului, pentru
Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror presta re fac obiectul contractului;
e. specificatii tehnice - specificaţiile, cerintele tehnice sau altele asemenea prevăzute În Caietul de
sarcini şi În propunerea tehnică;
f. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute În Caietul de sarcini
şi În propunerea tehnică;
g. 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;
h. ora, zi, luna, an -termenele din prezentul contract se calculează conform art. 181-184 din Noul Cod
de procedură civilă, respectiv:
h.l. când termenul se socoteşte pe ore, acesta Începe să curgă de la ora zero a zilei următoare;
h.2. când termenul se socoteşte pe zile, nu intră În calcul ziua de la care începe sa curgă termenul, nici
ziua când acesta se Împlineşte;
h.3. când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se Împlineşte În ziua corespunzatoare
din ultima săptămână ori din lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzatoare celei
În care termenul a Început sa curgă, termenul se Împlineşte În ultima zi a acestei luni;
hA. când ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până În prima zi
lucrătoare care urmează;
h.5. termenul care se socoteşte pe zile, săptămâni, luni sau ani se Împlineşte la ora 24.00 a ultimei zile
În care se poate indeplini actul.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini - Anexa nr. 1
b) Propunerea tehnică - Anexa nr.2;
c) Propunerea financiară - Anexa nr.3;
d) Garanţia de Bună Execuţie - Anexa nr. 4;
e) Convenţie privind securitatea şi sănătatea În muncă, situatiile de urgenţă, protecţia mediului şi
managementul energiei - Anexa nr. 5.
6.2. Anexele contractului fac parte integrantă din acesta .

7. STANDARDE
7.1. Serviciile prestate În baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Prestator În
propunerea sa tehnică.

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 terte părţi , În afără acelor
persoane implicate În indeplinirea 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) Dezvaluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate În indeplinirea contractului se va face
confidential şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare În vederea indeplinirii
contractului.
8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informatii referitoare la
contract dacă: '
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a) informaţia a fost dezvaluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru
asemenea dezvăluire; sau
b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvaluie informaţia.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
9.1. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi Beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justitie, ce rezultă din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legatura cu prestarea serviciilor; si
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de incălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini Întocmit de către Beneficiar.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI (CONSTITUITA PRIN VIRAMENT
BANCAR)
10.1. (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către Prestator În scopul asigurării
Beneficiaruluii de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi În perioada convenită a contractului.
Garantia de bună executie este de 10% din valoarea totală, fără TVA a contractului, respectiv, În
cuantu'm de lei. in 'cazul in care valoarea contractului se modifică, Prestatorul are obligaţia de a
actualiza cuantumul garanţiei de bună execuţie În funcţie de valoarea totală a contractului.
(2) Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar prin deschiderea unui cont la
dispoziţia Beneficiarului, la o bancă agreată de ambele părţi. In termen de 10 zile de la data semnarii
contractului Prestatorul va prezenta Beneficiarului adresa de confirmare din partea băncii, prin care
aceasta îi comunică Beneficiarului codul IBAN al contului deschis şi ex1rasul prin care se face dovada
virării sumei cu titlu de garanţie de bunăexecuţie.
(3) Prestatorul va prezenta Beneficiarului adresa de confirmare din partea băncii, prin care aceasta Îi
comunică Achizitorului codul IBAN al contului deschis În vederea virării sumelor reţinute drept garanţie
de bună execuţie şi ex1rasul de la bancă reprezentând dovada virării În acest cont a garanţiei de bună
execuţie reprezentând 10% din valoarea totală, fără TVA a contractului. Predarea adresei şi a
extrasului de cont În original de către Prestator Beneficiarului se face În baza unui proces verbal de
predare - primire Încheiat între părţi sau prin depunerea acestor acte la registratura societăţii. Dovada
prezentării celor douâ acte originale se face cu procesul verbal de predare - primire sau cu numărul de
Înregistrare alocat acestora (În original) la intrarea in CONPET.
(4) In situaţia În care Prestatorul expediază originalul adresei şi a extrasului bancar prin poştâ cu
confirmare de primire, aceste acte vor fi insoţite de o notă de Înaintare semnatâ de reprezentantul legal
al Prestatorului care sâ ateste prezentarea originalelor celor două acte. Data prezentării adresei şi a
extrasului bancar este data la care plicul conţinând nota de inaintare a acestora a fost depus la poştă.
10.2. (1) 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 sa Prestatorului, precizând obligaţiile care nu au fost
respectate.
(2) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie şi pentru
recuperarea penalităţilor de Întârziere şi/sau a daunelor interese datorate ca urmare a neÎndeplinirii
obligaţiilor la termenele stabilite prin contract. Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia sa
Prestatorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
10.3. Garanţia de bună execuţie se va restitui in termen de cel mult 14 zile de la data plăţii facturii
produsului livrat in tansa a 2-a daca achizitorul nu a ridicat pana la acea dată pretenţii asupra ei.
10.4. Garanţia acordata serviciilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

11. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI
11.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile solicitate, prevăzute in Caietul de sarcini pe
bază de comandă cu profesionalismul si promptitudinea cuvenită angajamentului asumat, prin
prezentul contract.
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(2) Determinările care necesită deplasarea pe teren (a emisiilor de gaze, a masurării nivelului de
zgomot, a prelevării probelor de apă,sol) vor fi organizate de presta tor, pe cheltuiala prestatorului pe
baza comenzii transmise de beneficiar acolo unde Autorităţile de Mediu solicită in mod expres acest
lucru.
(3) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea,
(4) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciului in conformitate cu normele in
vigoare fiind răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de presta re utilizate, cât şi
de calificare a personalului folosit pe toată durata contractului.
11.2.Rezultatele analizelor obţinute pentru fiecare factor de mediu vor fi prezentate sub forma unui
raport de incercare care va conţine valorile obţinute pentru indicatorii analizaţi şi compararea
acestora cu prevederile reglementărilor şi normelor relevante, cu valorile stabilite anterior prin actele
de reglementare emise de autorităţi sau cu valorile stabilite anterior prin actele de reglementare emise
de autorităţi sau cu valorile probelor de referinţă (pentru apa subterană)
- Rapoartele de incercare vor conţine printre altele metoda de analiză utilizată, aparatura de măsurare
utilizată,cu referire la avizarea metrologică, eroare/incertitudine de măsurare.
11.3 Laboratoarele care execută analize de poluanţi din apele de suprafaţă sau subterane, din soiuri,
din emisii atmosferice sau in aerul ambiental trebuie să utilizeze metodologii adecvate, aşa cum sunt
stabilite prin standardele şi reglementările in vigoare.
11.4 Prestatorul este obligat să remedieze eventualele deficienţe apărute din vina lui, in termen de
maxim 5 zile de la data sesizării de catre achizitor.
11.5 In funcţie de cerinţele Autoritătilor de Control (Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean,
Serviciul de Gospodărire a Apelor,etc) pentru efectuarea unui număr mai mare de indicatori posibili a fi
solicitaţi, Prestatorul este obligat a le efectua determinările, după incheierea unui act aditional pentru
efectuarea unui număr mai mare dintre indicatorii prezentati in Anexa 1 din Caietul de Sarcini.
11.6 Obligaţii de bună conduită ale Prestatorului
(1) Prestatorul va acţiona intotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de incredere pentru Beneficiar
conform regulilor şi/sau codului de conduită al activitatii sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va
abţine să facă afirmaţii publice in legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a
Beneficiarului, precum şi să participe in orice activităţi care sunt in conflict cu obligaţiile sale
contractuale in raport cu acesta.
(2) In cazul in care Prestatorul sau oricare din subcontractanţii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord
să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri in dar, facilităţi ori comisioane in scopul de
a determina ori recompensa indeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de
servicii sau orice alt contract incheiat cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice
persoană in legătură cu Contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Beneficiarul poate
decide rezilierea Contractului fără indeplinirea vreunei formalitati şi fără intervenţia vreunei autorităţi
sau instanţe de judecată şi să pretinda plata de daune interese conform art. 17,5.(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 in legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din Contract.
(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 in scopurile Contractului, fără
aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului.
(5) Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului,
inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după incetarea Contractului. in acest
sens, cu excepţia cazului in care se obţine acordul scris prealabil al Beneficiarului, 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 in cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. Totodată,
Prestatorul şi personalul său nu vor utiliza in dauna Beneficiarului informaţiile ce le-au fost furnizate
sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate in cursul sau in scopul executării Contractului.
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(6) Executarea Contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar
totuşi astfel de cheltuieli, Achizitorul poate decide rezilierea contractului fără indeplinirea vreunei
formalitati şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată si da dreptul părti i lezate de a
pretinde plata de daune interese. in acest caz Prestatorul are drept~1 de a pretind~ numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pănă 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 in mod clar identificat sau
iv. comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană interpusă.
(7) Prestatorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile În care
se execută Contractul. Beneficiarul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care
o consideră necesară pentru străngerea de probe În cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa
unor cheltuieli comerciale neuzuale.

12. OBLIGATIilE BENEFICIARULUI
12.1.Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului informaţii pe care Prestatorul le-a
cerut în propunerea tehnică şi pe care Beneficiarul le consideră necesare pentru îndeplinirea
contractului, În masura În care Prestatorul poate avea acces neîngrădit la acestea.
12.2.Beneficiarul se obligă să plătească preţul serviciului prestat la data scadenţa.
12.3. Beneficiarul are obligaţia emiterii unor comenzi, către prestator În funcţie de periodicitatea
monitorizărilor şi/sau solicitărilor autorităţilor de mediu.
12.4 Beneficiarul va asigura predarea probelor de sol,apă prestatorului.

13. RECEPTIE SI VERIFICĂRI
13.1. Beneficiar~1 are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi prezentul contract.
13.2. Eventualele neconformităţi cu prevederile din propunerea tehnică vor fi aduse la cunoştinţă, În
scris, Prestatorului; În cazul În care aceste neconformităţi nu sunt rezolvate până la scadenţă,respectiv
În termenele prevăzute la ar!. 4 al prezentului contract, pentru perioada de Întârziere se vor
percepe penalităţi până la data rezolvării acestora, conform prevederilor art. 16.1. Rezolvarea
neconformităţilor se va consemna printr-un proces verbal care va specifica perioada de penalizare.

14. iNCEPERE, FINALlZARE, ÎNTĂRZIERI, SISTARE
14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a Începe prestarea serviciilor la data semnării contractului.
14.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice fază a acestora prevăzutâ
în baza comenzilor transmise de Beneficiar, trebuie sa fie terminate in termen de 7 zile lucrătoare,
termen care se calculează de la data transmiterii comenzilor către Prestator.
(2) In cazul in care:
a) orice motive de intarziere ce nu se datorează Prestatorului; sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de
către Prestator, indreptăţesc Prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act
adiţional.
14.3.Dacă pe parcursul Îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă termenele de realizare a
monitorizării, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, În timp util, Beneficiarului. Modificarea
termenelor de realizare a analizelor se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
14.4. Cu excepţia prevederilor c1auzei 18 şi În afara cazului În care Beneficiarul este de acord cu o
prelungire conform c1auzei 14.3, o Întârziere În Îndeplinirea contractului dă dreptul Beneficiarului de a
solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor clauzei 16.1.

15. MODALITĂŢI DE PLATĂ
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15.1 Prestatorul va emite factura conform art. 319 alin. (1), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
şi pe baza documentelorjustificative prezentatede prestatorşi acceptatede beneficiar respectiv, procesverbal
de prestareaserviciilorefectuatepentru fiecaremonitorizarea factor de mediu. Beneficiarul are obligaţia de a
efectua plata facturii cu ordin de plată în lei
15.2 Termenul de plată: maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar.

16. PENALlTĂTI.
16.1. În cazul î~ care, Prestatorul nu îşi îndeplineşte. în termenele prevăzute la art. 4 al prezentului
contract obligaţiile asumate, Beneficiarul va calcula penalităţi în cuantum de 0,5 %/zi din valoarea
serviciilor neprestate sau a celor prestate necorespunzător, începând cu prima zi de întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, dar nu mai târziu de data rezilieriifincetării contractului.
16.2. (1) Penalităţile calculate vor fi notificate către Presta tor. Prestatorul are obligaţia de a achita
penalităţile în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii notificării. In acest caz, Beneficiarul
va emite factura dupa încasarea sumei reprezentând penalităţi.
(2) Neplata penalităţilor de întârziere în termenul de 5 (cinci) zile lucrătoare de către Prestator dă
dreptul Beneficiarului de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, pentru recuperarea
penalităţilor de întârziere, datorate ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor la termenele stabilite prin
contract. Beneficiarul are obligaţia de a notifica penalităţile Prestatorului, precizând obligaţiile care nu
au fost respectate .
16.3. In cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevăzute la art.15.2, acesta are obligaţia de a plăti Prestatorului penalităţi în cuantum de
0,5%/zi de întârziere, calculat la valoarea neachitata, pentru fiecare zi de întârziere, incepând cu prima
zi de la scadenţă. Penalităţile nu pot depăşi cuantumul sumelor datorate.
16.4. Beneficiarul va plăti aceasta suma pe baza unei facturi emisă de către Prestator. Penalităţile
calculate vor fi notificate şi facturate către Beneficiar. Beneficiarul are obligaţia de a achita factura de
penalităţi în termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
17.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese care să
acopere prejudiciul suferit.
17.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 10 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 ar fi contrară
interesului comercial al Beneficiarului.
17.3. În cazul prevăzut la art. 17.2., Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
părţii din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
17.4. Contractul poate fi rezilial, fără indeplinirea vreunei formalităţi, trecerea vreunui termen sau
intervenţia instanţei de judecată, în următoarele condiţii:

a) Prestatorul a cesionat obligaţiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din servicii
fără acceptul Beneficiarului;

b) Prestatorul depaşeşte nejustificat termenul prevăzut la art. 4.3. din contract.
c) Prestatorul refuză sau nu respectă instrucţiunile motivate ale Beneficiarului;
d) Autorizatiile Prestatorului expiră sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului,
e) Prestatorul nu a prezentat în termenul stabilit documentul privind constituirea Garanţiei de

Bună Execuţie, în condiţiile prevăzute în contract.
17.5. (1) La rezilierea contractului pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 17.4, Beneficiarul are
dreptul de a pretinde daune interese în cuantum de 20% din valoarea estimată a contractului la data
rezilierii. Suma netă de plată va fi platită sau rambursată în termen de 30 zile de la data inştiinţării de
reziliere a contractului.
(2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art 11.8 dă dreptul Beneficiarului de a considera contractul
reziliat de drept fără intervenţia instantei şi fără a fi necesară indeplinirea vreunei formalităţi şi de a
pretinde plata de daune interese, atăt pentru prejudiciul suferit cât şi pentru beneficiul nerealizat.
(3) Contractul poate inceta şi prin acordul părţi lor sau declararea falimentului Prestatorului.
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(4) Părţi le convin că sunt de drept in intârziere prin simpla ajungere la scadentă a oricarei obligaţii
neexecutate, instituite prin contract, fără necesitatea transmiterii in acest sens a vreunei notificări.

18. FORŢA MAJORĂ
18.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada in care acţionează aceasta.
18.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată in 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
in mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care ii stau la dispoziţie, in vederea
limitării consecinţelor.
18.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 zile,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi incetarea de plin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. ASIGURARI
19.1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plăti bile prin
lege, in 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. LITIGII
20.1. Orice litigiu decurgând din sau in legătură cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea,
executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele judecătore~ti competente de la sediul
Beneficiarului.

21, COMUNICĂRI
21.1. (1) Orice comunicare intre părţi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atât in momentul transmiterii, cât şi in momentul primirii.
(3) Pe parcursul derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv
corespondenţa intre părţi, vor fi elaborate in limba română.
21.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon. fax sau e-mail, cu condiţia confirmării in scris
a primirii comunicării.

22. CESIUNEA ŞI SUBCONTRACTAREA
22.1. Prestatorul nu poate cesiona obligaţiile asumate prin prezentul contract.
22.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea sa tehnică
sau numai dupa obţinerea acordului scris din partea Beneficiarului.
(2) Prestatorul răspunde in mod direct fata de Beneficiar pentru orice neconformitate aparuta in
executia lucrarii ~icare se datoreaza unui subcontractant precum ~i pentru orice pretenţie ridicata de
un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.
22.3. (1) Prestatorul are obligaţia, in cazul in care a subcontractat părţi din contract, de a incheia
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, in aceleaşi condiţii in care el a semnat contractul cu
Beneficiarul.
(2) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele incheiate cu
aceştia se constituie in anexe la contract.
22.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul in care indeplineşte
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul in care işi indeplineşte
partea sa din contract.
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(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.

23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
23.1. Contractul va fi interpretat confonm legilor din România.

24. CLAUZE FINALE
24.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional Încheiat Între părţile
contractante.
24.2. 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.
24.3. in 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 astăzi, , la Ploieşti. in 2 (doua) exemplare. cate unul
pentru fiecare parte contractanta.

•

BENEFICIAR

CONPET SA Ploiesti

PRESTATOR
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