
• CONPET
Departament Comercial
Serviciu Achizitii / 1 7. MAI. 2017
Nr. inreg. 1'35';.5 .---

CONPET S.A .
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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 "Furnizare pompă centrifugală
multietajată verticală ".
• Valoarea estimată totaă a achizitiei este de 3.500 lei, fără TVA .
• Criteriul de atribuire - preţul cel mai scăzut.
• Modul de prezentare al ofertei

Oferta financiara va fi Întocmită În lei fără TVA, va cuprinde totalitatea operaţiunilor care urmează
a fi efectuate În cadrul contractului. (formularul 2 şi 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 acea stea şi respectivele cerinţe.

Ofertantul va accepta prin semnătură ( 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 60 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.
• Data limită de depunere a ofertelor: 24.05.2017, ora 16.00, 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 S.A. 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 Între
orele 08.10 - 13.00, direct sau prin poştă.

Informaţii suplimentare se pot obţine, fax 0244/402.386, telefon 0244/401.360, int.2237, Ec.
Veronica Roman, Servo Achiziţii sau pe adresa de email veronica.roman@conpet.ro
• Modul de finalizare a achizitiei : Încheiere contract.

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
şi formularul de contract.

ŞEF DEPARTAMENT COMERCIAL
EC.Curteanu Veronica

Şef Serviciu Achiziţii
Ing. Florina Popescu

~

Serviciu Achiziţii
Ee. Veronica Roman

vA~
e-mail: conpet@conpet.ro

www.conpet.ro
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Catre,

Formular nr.]

Inregistrat la sediul CONPET SA Ploiesti
nr. __ 1 _

SCRISOARE DE INAINTARE

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 /invitatiei de participare nr. _
din privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achizitie)
noi, ,'va transmitem alaturat

(denumirea /numele ofertantului)
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

(semnatura autorizata)



Formular nr. 2

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Către

FORMULAR DE OFERTĂ

(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 furnizam

(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

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 Înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

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

Precizăm că:

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

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

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

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

Data __ 1__ 1__

________ ,'În calitate de , legal autorizat să semnez
(semnatura)

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

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele



OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

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

lei/buc , fără TVA.

2. Perioada de garanţie este de _

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

4. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub următoarea formă:

- prin depunere În contul CONPET.

Operator economic,

(semnatura autorizată)



Formularul nr.3
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Subsemnatul,
societatii comerciale
analizarii documentatiei de atribuire

, reprezentant legal al
declar pe propria raspundere ca in urma

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:
D nu am propuneri de modificare
D 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, la clauzele contractuale obligatorii.

Data completarii: _

Operator economic

(semnatura autorizata)
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CONPET S.A.
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova, România
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CONPET
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Caiet de sarcini
Subiect: Pompa centrifugala multietajata verticala

CAIET DE SARCINI
POMPA CENTRIFUGALA MULTIETAJATA VERTICALA

1. BENEFICIAR
CONPET S.A. - cu sediul central in Ploieşti, Str. Anul 1848 nr. 1-3, cod 100559, jud. Prahova,

înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J26/6/22.01.91, cod fiscal 1350020, cont virament IBAN
nr.R088RNCB3900000001700001 deschis la B.C.R. Ploieşti, reprezentată prin Director General ing .
Liviu "asi şi Director Economic ec. Toader Sanda.

2. INFORMATII GENERALE SI TEHNICE

Pompa centrifugala multietajata
verticala este utilizata in instalatii mici si mijlocii,
potrivita pentru ridicarea presiunii apei,
alimentarii cazanelor, circulatiei apei calde,
pentru transportul condensului, in instalatii
antiincendiu si de spalare, pentru alimentarea
cu apa potabila sau in sisteme de stropi re.

- Producator: DAB;
- Tip: 10/5T;

Model: KV;
- Temperatura maxima fluid vehiculat

(uz casnic) : 35DC;
Temperatura minima fluid vehiculat

(uz casnic) : ODC;
- Temperatura maxima fluid vehiculat

(alte utilizari) : 11ODC;
- Temperatura minima fluid vehicu"at

(alte utilizari) : -15DC.

Dimensiuni:
- B -155mm;
- C - 111 mm;
- D -100mm;
- G -127 mm;
- I - 11 mm;
- H - 619 mm;
- H1 - 60 mm;
- H2 - 312 mm'
- DNA - 011/4. '

- DMM - 011/4~
- Greutate - max.25Kg.

mailto:conpet@conpet.ro;
http://www.conpet.ro
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Cerinte tehnice motor:
- Alimentare electrica: 3X230 - 400V; 50 Hz;
- Putere absorbita : 2,3 kW;
- Putere nominala: 1,5 kW; (2 CP);
- Nr. turatii : 2800 rotlmin.

Cerinte tehnice pompa:
- Inaltime de refulare: 47,8 m;
- Debit: 15,8 mC/h.

- Grad de protectie: IP55;
- Clasa de izolare: F.

3. CERINTEOBLIGATORII:
- Partea de aspiratie si de refulare a corpului pompei construita din fonta;
- Camasa pompei si inele de uzura din hotel inoxidabil;
- Ghidajul tijei de glisare este din bronz auto-Iubrifiat prin lichidul vehiculat;
- Etansarea mecanica din carbon/ceramica;
- Temperatura maxima ambientala de 40oC;
- Manipulare simpla, usoara si sigura;
- Necesar 1 bucata.

4. PRECIZĂRI

Perioada de garanţie echipament: minim 2 ani.
Instrucţiuni de utilizare În limba română.
Certificat de calitate emis de catre producator/furnizor si/sau declaratie de conformitate.
La livrare, furnizorul va asigura proba si instruirea personalului Conpet.

Sef serviCiu~nistratiV
Ing. Vas' e 'san

"P&--



1-

CONTRACT DE FURNIZARE
nr. P-CA-CD __ din _

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

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

şi
.............................. cu sediul În , telefon , ma il , cod de

Înregistrare fiscală , Înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul , cod IBAN
...... deschis la , reprezentată prin , În calitate de FURNIZOR

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze"pompă centrifugală multietajată verticaIă"- 1 bucată, În

perioada convenită, În conformitate cu propunerea sa tehnico-economică - Anexa 1 la contract, Caietul
de sarcini - Anexa 2 la contract şi potrivit obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea contractului este de Iei fără TVA, pentru Îndeplinirea integrală a obiectului

contractului, astfel cum este acesta definit la art. 2 al prezentului contract. Valoarea contractului va fi
exprimată În lei şi va rămâne fermă pe toată perioada de derulare a acestuia.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante.
4.2.Furnizorul se obligă să livreze echipamentele prevăzute la art. 2.1. şi În anexa 1, În termen

de maximum 30 de zile de la data semnării prezentului contract.
4.3.Termenul de livrare se consideră Împlinit la data semnării, fără obiecţiuni, a Procesului verbal

de recepţie de către Comisia de recepţie (procesul verbal de recepţie va fi precedat de probele de
funcţionare ale echipamentelor şi Întocmirea procesului verbal de instruire a personalului utilizator al
achizitorului).

4.4. Contractul Încetează să producă efecte la data expirării duratei de garanţie acordată
echipamentelor furnizate.

5. DEFIN ITII
5.1. În pre~entul contract următorii termeni vor fi Înterpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite În prezentul contract;
c. valoarea contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, În baza contractului, pentru

Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, cuprinse În anexa la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă

să le livreze achizitorului;
e. origine - locul de provenienţă al produselor. Originea produselor poate fi distinctă de

naţionalitatea furnizorului.
f. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele franco depozit,

Sediul CONPET Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Prahova. Transportul produselor până la destinaţia
finală intră in sarcina Furnizorului.

g. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, mai presus de
controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul
Încheierii contractului si care face imposibilă executarea si, respectiv, Îndeplinirea contractului.

h. garanţia acordată produselor (garanţia legală de conformitate) astfel cum este reglementată
de Legea nr. 449/2003, privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora - protecţia juridică a
consumatorului rezultată prin efectul legii În raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia

Pompă centrifugală multietajată verticală
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legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă
produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau Înlocuirea
produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate În declaraţiile referitoare la garanţie sau În
publicitatea aferentă;

i. reparare (remediere) - În caz de lipsă de conformitate, aducerea unui produs la conformitate cu
contractul de vânzare-cumpărare;

j. viciu ascuns - deficienţă calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost
cunoscută şi nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obişnuite de verificare;
k. termene - Termenele se vor socoti conform art 181-184 din Noul Cod de procedură civilă,
respectiv:

k.1. Cand termenul se socoteste pe ore, acesta Începe sa curgă de la ora zero a zilei urmatoare.
Cand termenul se socoteşte pe zile, nu intră În calcul ziua de la care Începe să curgă termenul, nici
ziua În care acesta se implineşte.

k.2.Cand termenul se socoteşte pe săptămâni (luni sau ani) el se Împlineşte În ziua
corespunzatoare din ultima săptămână, ori din luna sau din ultimul an.Dacă ultima lună, nu are zi
corespunzătoare celei În care termenul a Început să curgă, termenul se Împlineşte În ultima zi a acestei
luni.

K.3. Cand ultima zi, a unui termen cade Într-o zi nelucratoare,termenul se prelungeşte până În
prima zi lucratoare care urmează.

kA.Termenul care se socoteşte pe zile, săptamâni, luni sau ani, se Împlineşte la ora 24 a ultimei
zile În care se poate Împlini actul.

6. ANEXELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) Propunerea tehnico-financiară - Anexa nr. 1;
b) Caietul de sarcini - Anexa nr. 2;
c) Conventia SSM-SU-PM-Managementului energiei - Anexa nr.3
d) Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie - Anexa nr. 4.
6.2. Anexele contractului fac parte integrantă din acesta.

7. STANDARDE
7.1. Produsele furnizate şi serviciile prestate În baza contractului vor respecta standardele

prezentate de către furnizor În propunerea sa tehnică.

8. CARACTERUL CONFIDENŢIAL Al CONTRACTULUI
8.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părti, 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) Dezvăuirea 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 exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:

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 dezvăluie informaţia.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
9.1. Furnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul impotriva 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 legatură cu prestarea serviciilor; si

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

Pompă centrifugală multietajată verticală



10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE (PRIN DEPUNERE ÎN CONTUL CONPET)
10.1. (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către Furnizor În scopul

asigurării Beneficiarului de Îndeplinirea cantitativă, calitativă şi În perioada convenită a contractului.
(2) Garanţia de bună execuţie se constituie prin depunerea În contul CONPET SA a sumei de

.......... Iei, reprezentând 10% din valoarea totală, lei fără TVA, a contractului.
(3) Documentul justificativ din care să rezulte depunerea garanţiei se va prezenta de către

Furnizor Achizitorului, În termen de maxim 10 zile de la data semnării contractului.
10.2. (1) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, În limita

prejudiciului creat, dacă prestatorul nu işi indeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia
furnizorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

(2) Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, pentru
recuperarea penalitaţilor de Întârziere, datorate ca urmare a neÎndeplinirii obligaţiilor la termenele
stabilite prin contract. Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia sa furnizorului, precizând
obligaţiile care nu au fost respectate.

10.3. Garanţia de bună execuţie se va restitui În termen de 14 zile de la data Întocmirii procesului
verbal de recepţie, dacă beneficiarul nu a ridicat pretenţii asupra ei.

10.4. Garanţia acordată produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

11. OBLIGAŢII DE BUNĂ CONDUITĂ ALE FURNIZORULUI
(1) Furnizorul 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.

(2) În cazul În care Furnizorul sau oricare din subcontractanţii 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 fără Îndeplinirea vreunei formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau
instanţe de judecată.

(3). Plăţile către Furnizor aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din Contract, şi atât Furnizorul 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
formă de retribuţie În legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din Contract,.

(4) Furnizorul 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.

(5) Furnizorul 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, Furnizorul 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, Furnizorul 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.

(6) Executarea Contractului nu va genera sub nicio formă cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă
apar totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate fi reziliat fără Îndeplinirea vreunei formalităţi şi fără
intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată. În acest caz Furnizorul 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,
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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) Furnizorul 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. RECEPŢIE, INSPECŢII ŞI TESTE
12.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa

echipamentele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
12.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica În scris furnizorului identitatea reprezentanţilor săi

Împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
12.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei se vor face la destinaţia finală a echipamentelor-

Sediul Administrativ II al CONPET SA, situat În Ploieşti, str. Rezervoarelor, nr. 8.
12.4. Dacă echipamentul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul

să ÎI respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a Înlocui echipamentul refuzat; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca echipamentul să corespundă specificaţiilor

tehnice.
12.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi

limitat sau amânat datorită faptului că echipamentele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau
fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

12.6. Probele şi punerea În funcţiune se vor face conform documentaţiei tehnico-economice
avizate, cu respectarea legislaţiei În vigoare.

12.7. Prevederile art. 12.1 - 12.6 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau
de alte obligaţii prevăzute În contract.

12.8. (1) La finalizarea livrării echipamentelor şi a serviciilor de asistenţă tehnică şi instruire,
furnizorul are obligaţia de a notifica, În scris, achizitorului, că sunt Îndeplinite condiţiile de recepţie
solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) La recepţia efectuată după livrarea, montajul şi punerea În funcţiune a echipamentelor,
inclusiv instruirea personalului operator al achizitorului, furnizorul va preda achizitorului următoarele
documente:

- documentatie de Întreţinere şi reparaţie,
- certificat de garanţie,
- certificat de calitate, declaratie de conformitate,
- instrucţiuni de utilizare În limba română,
- lista piese de schimb.
(3) Pe baza documentelor de livrare şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia

dacă sunt Întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul În care se constată că sunt
lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate furnizorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi
finaliza re. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a furnizorului,
achizitorul va convoca comisia de recepţie.

12.9. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul Îndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu caietul de sarcini şi cu reglementările În vigoare. În funcţie de
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia produselor de la
punctul 2.1. din contract.

13. AMBALARE ŞI MARCARE
13.1. Furnizorul are obligaţia de a ambala echipamentele pentru ca acestea să facă faţă, fără

limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la
soare şi la precipitaţii le care ar putea să apară În timpul transportului şi depozitării În aer liber, În aşa fel
Încât să ajungă În bună stare la destinaţia finală.

13.2. Toate materialele de ambalare a echipamentelor, precum şi toate materialele necesare În
vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân În proprietatea achizitorului.

13.3. Produsele vor fi marcate astfel:
- numele sau simbolul producatorului
- tipul/modelul, numar/seria produs
- anul fabricatiei
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-marcajul de conformitate CE .

14. LIVRAREA PRODUSELOR ŞI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOŢESC
14.1.Furnizorul are obligaţia de a livra echipamentul şi de a efectua probe de functionare, la

destinaţia finală - Sediul Administrativ II al CONPET SA, situat În Ploieşti, str. Rezervoarelor, nr. 8 ,
respectând termenul de livrare convenit la art. 4.2. şi termenul comercial DDP. Furnizorul are obligatia
de a livra echipamentul care face obiectul prezentului contract Însoţit de:

- factură fiscală,
- declaraţie de conformitate,
- manual de operare şi Întreţinere În limba română,
- certificat de garanţie,
- certificat de calitate,
- instrucţiuni de utilizare În limba română.
14.2. (1) La expedierea produselor furnizorul are obligaţia de a comunica În scris achizitorului

datele de expediere, descrierea echipamentului, cantitatea, locul de Încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului, la livrare, documentele care Însoţesc echipamentele:

avizul de expediţie, certificatul de calitate, agrement tehnic (dacă este cazul), declaraţie de conformitate,
manual de operare şi Întreţinere În limba română, certificatul de garanţie,documentaţie de Întreţinere şi
reparaţie,lista piese schimb.

14.3.Certificarea de către achizitor a faptului că echipamentul a fost livrat se face după recepţia
efectuată şi punerea În funcţiune a acestuia (proba), precum şi instruirea personalului utilizator al
achizitorului, În conformitate cu art. 4.3.

14.4. Livrarea echipamentului se consideră Încheiată În momentul În care sunt Îndeplinite
prevederile art. 14.1. - 14.3.

15. SERVICII
15.1.Pe lângă furnizarea efectivă a echipamentului furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile

aferente furnizării echipamentului, fără a modifica preţul contractului: punerea În funcţiune şi instruirea
personalului utilizator al achizitorului, de către specialiştii furnizorului.

15.2. Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile În perioada convenită la art. 4.2., cu condiţia
că aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract.

16. PIESE DE SCHIMB SI SERVICE ÎN GARANTIE
16.1. În perioada de garanţie a echipamentului, furnizorul are obligaţia de a furniza gratuit

achizitorului, piesele de schimb şi subansamblu riie care se defectează, furnizate sau livrate În baza
contractului.

16.2. În eventualitatea În care a Încetat fabricarea de piese de schimb, furnizorul are obligaţia de
a notifica aceasta În avans (cu cel puţ În 20 de zile) achizitorului.

16.3. Furnizorul are obligatia de a asigura gratuit service În perioada de garanţie a
echipamentelui livrat În baza contractului.

17. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
16.1. Furnizorul se obligă să furnizeze echipamentul la standardele şi/sau performanţele

prezentate În propunerea tehnică.
17.2. Furnizorul se obligă să furnizeze echipamentul conform termenului de livrare stabilit la art.

4.2. al prezentului contract.
17.3. Furnizorul este direct răspunzător pentru nerespectarea condiţiilor legale privind

autorizarea tehnologiei folosite, a modului de lucru şi a activităţii desfăşurate.
17.4. Furnizorul va asigura pentru echipamentul livrat În baza prezentului contract, cărţile

tehnice,manualul de operare şi Întreţinere,În limba engleză şi tradus În limba română şi instrucţiunile de
utilizare În limba română.

17.5. La punerea În funcţiune a echipamentului, furnizorul va asigura instruirea personalului de
operare al achizitorului. Cu această ocazie se va Încheia un proces verbal de instruire, semnat de către
personalul achizitorului ce a fost implicat.

17.6. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor
operaţiunilor executate, precum şi pentru procedeele utilizate, cu respectarea prevederilor şi a
reglementărilor legale În vigoare privind protecţia mediului şi a muncii.
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18. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
18.1. Achizitorul se obligă să convoace Comisia de recepţie În termenul convenit.
18.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul echipamentelor şi al serviciilor În termenul convenit

de la emiterea facturii de către furnizor, pe baza procesului verbal de recepţie semnat fără obiecţiuni şi a
documentelor de livrare menţionate la ari. 14.1.

19. GARANTIA ACORDATĂ ECHIPAMENTULUI
19.1. Furniz;rul acordă garanţie produselor pe o perioadă de 24 luni de la data semnării fără

obiecţiuni a procesului verbal de recepţie, de către comisia de recepţie.
Perioada de garanţie acordată pentru echipamentul livrat de către furnizor precum şi pentru serviciile
prestate va fi de minim 24 luni şi Începe cu data punerii În funcţiune după livrarea echipamentui la
destinaţia finală - Sediul Administrativ II al CONPET SA, situat În Ploieşti, str. Rezervoarelor, nr. 8.

19.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, În scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare În conformitate cu această garanţie.

19.3. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a constata defecţiunea În
termen de maximum 24 de ore de la anunţarea acesteia şi de a o remedia În termen de maximum 48 de
ore de la Încheierea procesului verbal de constatare, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Dacă
durata remedierii defecţiunii depăşeşte termenul de 48 de ore, echipamentul defect va fi Înlocuit
temporar cu unul similar, pe cheltuiala furnizorului. Echipamentele care, În timpul perioadei de garanţie,
le Înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data Înlocuirii
echipamentului! utilajului.

19.4. Dacă furnizorul, după ce a fost Înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze neconformitatea În
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala
furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă
de furnizor prin contract.

19.5. Furnizorul are obligaţia de a asigura gratuit service În perioada de garanţie a
echipamentului livrat În baza contractului.

20. MODALITĂŢI DE PLATĂ
20.1.Furnizorul va emite factura conform ari. 319 al În . (1), din Legea nr. 227/2015 privind Codul

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după recepţia şi punerea În funcţiune a echipamentului.
Achizitorul are obligaţia de a efectua plata facturilor cu ordin de plată În lei, după recepţia
echipamentelor În conformitate cu prevederile ari. 12 şi 14.

20.2.Termenul de plată este: 30 de zile de la Înregistrarea facturii la Achizitor şi a primirii
documentelor precizate la ari. 14.1.

21. PENALIT ĂTI
21.1.Î n cazul in care, furnizorul nu reuşeşte să Îşi Îndeplinească obligaţiile asumate prin

contract, furnizorul are obligatia de a plăti achizitorului, ca penalităţi, o sumă În cuantum de O,5%/zi de
Întârziere, calculat la valoarea echipamentelor nelivrate sau la valoarea echipamentelor livrate
necorespunzator, pentru fiecare zi de Întârziere. Penalităţile nu pot depăşi cuantumul sumei asupra
cărora sunt calculate.

21.2. Penalităţile calculate vor fi notificate şi facturate către furnizor precizând obligaţiile care nu
au fost respectate şi perioada de Întârziere. Furnizorul are obligaţia de a achita factura de penalităţi În
termen de 3 zile de la data Înregistrării acesteia la furnizor. Neplata penalităţilor de Întârziere În
termenul de 3 (trei) zile lucrătoare de către furnizor dă dreptul achizitorului 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. Achizitorul are obligaţia de a notifica
penalităţile pr~statorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

21.3. In cazul În care achizitorul nu onorează facturile În termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevăzute la ari.20, acesta are obligaţia de a plăti furnizorului penalităţi În cuantum de O,5%/zi
de Întârziere, calculat la valoarea neachitată, pentru fiecare zi de Întârziere, Începând cu prima zi de la
scadenţă.

21.4. Beneficiarul va plăti această sumă pe baza unei facturi emisa de către furnizor. 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 Înregistrării acesteia.

22. REZILIEREA CONTRACTULUI
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22.1. Rezilierea unilaterală Achizitorul va putea rezilia unilateral contractul În oricare dintre
următoarele situatii :

a). Autoriz'aţiile, licenţele Furnizorului expiră iar ac~sta nu depune diligenţele pentru reautorizare
sau sunt anulate În perioada de derulare a contractului. In această situaţie Furnizorul este de drept În
Întarziere de la data la care autorizaţiile/licenţele şi-au pierdut valabilitatea. Data la care rezilierea
unilaterală produce efecte este data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Furnizorului.

b) Furnizorul nu Îşi indeplineste obligaţiile contractuale În termenul prevazut la art. 4.2 al
prezentului contract sau În termenele stabilite de Achizitor pentru remedierea calităţii produselor livrate.
În această situaţie Achizitorul are obligaţia să ÎI pună În Întârziere pe Furnizor pentru neîndeplinirea
obligaţiei şi să stabilesca prin notificarea scrisă de punere În Întârziere un termen În care Furnizorul
urmează să-şi Îndeplineasca obligaţia. Neexecutarea obligatiei, În termenul fixat de Achizitor prin
punerea În intarziere, are ca efect rezilierea de plin drept a contractului la Împlinirea termenului
respectiv.

22.2. Rezilierea unilaterală prevazută pentru oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 22.1. din
contract se sancţioneaza cu obligarea Furnizorului la plata de daune interese către Achizitor În procent
de 20% din valoarea contractului prevazută la art. 3.1., adică suma de Iei , la care se adaugă
contravaloarea prejudiciilor Înregistrate de Achizitor după caz.

22.3. (1) Creanţele reprezentând daunele interese stipulate la art. 22.2 .. din contract, devin certe,
lichide şi exigibile Începând cu data la care notificarea scrisă de reziliere a fost comunicată Furnizorului
(În cazul art. 21.1. lit. A. şi În termen de 2 zile de la momentul comunicării notificării de punere În
Întârziere a Furnizorului pentru obligaţiile prevăzute la art. 22.1. Iit. b. din contract.

(2) Creanţele menţionate la art. 22.4. (1) din contract vor fi notificate de către Achizitor
Furnizorului, precizând În notificare obligaţiile care nu au fost respectate, cuantumul daunelor interese şi
modalitatea de calcul.

(3) Furnizorul are obligaţia de a achita daunele interese notificate, În termen de 5 (cinci) zile
lucrătoare de la data primirii notificării. După Încasarea daunelor interese, Achizitor va transmite factura
Furnizorului.

22.4. Contractul Încetează prin, acordul parţilor, declararea falimentului oricăreia dintre părti.

23. FORŢA MAJORĂ
23.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

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

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

imediat şi În mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care Îi stau la dispoziţie, În
vederea Iimitării consecinţelor.

23.4. 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 Încetarea deplin drept a prezentului contract,
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune- interese.

24. ASIGURĂRI
24.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet echipamentele furnizate prin contract

Împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la transport, depozitare şi livrare.
24.2.Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune- interese, compensaţii plătibile

prin lege, În privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de furnizor, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agenţilor
sau a angajaţilor acestora.

25. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR. LITIGII
25.1.Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau

rezultate din interpretarea, executarea ori În cetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabilăde către
reprezentantii lor.

25.2: În cazul În care nu este posibilă rezolvarea neînţelegerilor pe cale amiabilă, părţile se vor
adresa instanţelor de judecată, competente de la sediul achizitorului.

26. COMUNICĂRI
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26.1. (1) Orice comunicare Între părţi, referitoare la Îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă În scris.

(2) Orice document scris trebuie Înregistrat atât În momentul transmiterii, cât şi În momentul
primirii.

(3) Pe parcursul derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv
corespondenţa Între părţi, vor fi elaborate În limba română.

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

27. CESIUNEA ŞI SUBCONTRACTAREA
27.1.Furnizorul nu poate cesiona total sau parţial prezentul contract.
27.2. (1)Furnizorul nu poate subcontracta decât subcontractanţilor declaraţi În propunerea sa

tehnică.
(2) Furnizorul răspunde În mod direct faţă de achizitor pentru orice neconformitate aparută În

furnizarea şi prestarea serviciilor aferente şi care se datorează unui subcontractant precum şi pentru
orice pretenţie ridicată de un terţ ca urmare a unei acţiuni sau inacţiuni a unui subcontractant.

27.3. (1) Furnizorul are obligaţia, În cazul În care a subcontractat părţi din contract, de a Încheia
contracte cu subcontractanţi idesemnaţi, În aceleaşi condiţii În care el a semnat contractul cu achizitorul.

(2) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la Încheierea contractului toate contractele Încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.

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

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

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul În care Îşi Îndeplineşte
partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu Îşi
Îndeplinesc partea lor din contract.

27.5. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a Îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificat
achizitorul.

28. CLAUZE FINALE
28.1.Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional Încheiat În formă scrisă Între
părţile contractante.
28.2.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.
28.3.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.

29.LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract s-a Încheiat astăzi, , la Ploieşti, În 2 (două) exemplare În

original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR FURNIZOR

Pompă centrifugală multietajată verticală 8-
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