
ttJCONPET
CONPET S.A.

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploieşti, 100559, Prahova, România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

Direcţia Comercială şi Activităţi Reglementate

Ser:'iciu AqhiZiW?'<1.. /2 2~UN.2017
Nr. mreg. -.21.t~Q7 .

( Invitaţie de participare

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru atribuirea prin achizitie directă
a contractului de achiziţie ce are ca obiect - furnizare Mijloace tehnice de aparare Împotriva incendiilor din categoria
- Accesorii PSI
• Valoarea estimată a achiziţiei este de 53.500 lei, fără TVA.
• Criteriul de atribuire - preţul cel mai scăzut.
• Durata contractului - 12 luni de la data constituirii garantiei de buna executie.
• 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 3 şi anexa) şi va fi considerată acceptabilă oferta care nu depaşeşte
valoarea estimată a achiziţiei.

Propunerea tehnică va fi Întocmită şi prezentată astfel Încât să se respecte cerinţele prevăzute În caietul de
sarcini şi În draftul de contract şi să asigure posibilitatea identificării şi verificării corespondenţei Între aceastea şi
respectivele cerinţe.

Ofertantul va accepta prin semnătură (formularul nr. 2) condiţiile contractuale din draftul 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 limita de primjr~ac9fertelor.
• Data limită de depunere a ofertelor: c1<7. O {; :20 I:t- , ora / (p .$- inclusiv.

Oferta se Întocmeşte pe suport de hârtie, Într-un singur exemplar, se introduce Într-un plic sigilat pe care se
va menţiona adresa ofertantului, denumirea achiziţiei şi inscripţia "A nu se deschide decât În prezenta 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 şi vineri Între orele 08.10 - 13.00, direct sau prin poştă.

Informaţii suplimentare se pot obţine, la fax 0244/402.386, telefon 0244/401.360, int. 2224, Exp. AP Camelia
Bărbuceanu, Servo Achiziţii sau pe adresa de email camelia.barbuceanu@conpet.ro
• Modul de finalizare a achizitiei: incheiere 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 1), declaraţia privind clauze contractuale
obligatorii (formularul 2), formularul de ofertă (formularul 3), caietul de sarcini şi formularul de contract.

SEF SERVICIU ACHIZITII, ,
Ing. Popescu Florina

SERVICIU ~HIZIŢII
Exp AP~'f6aBărbuceanu

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Catre,
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Formular nr. 1

Inregistrat la sediul CONPET SA Ploiesti
nr. / _

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

CONPET SA
Adresa: str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploiesti, la Registratura societătii, situată la pater,
luni-joi Între orele 08.15 - 16.00 si vineri Între orele 08.15 - 13.00.

Ca urmare a invitaţiei de participare apărut pe /invitaţiei 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. Caietul 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)

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro
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CONPET S.A.
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Formularul nr.2
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, la clauzele contractuale obligatorii.

Data completării: _

Operator economic

(semnatura autorizata)

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro
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Formular nr. 3

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _
(denumirea societatii 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 furnizăm

(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 furnizam produsele în termen

de zile, conform cerintelor caietului de sarcini.
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)

e.mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro
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ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Preţul pentru furnizarea produselor este de: lei, fără TVA (în cazul În care preţul din formularul
de ofertă este format prin Însumarea mai multor preţuri se defalcă aicI)

2. Perioada de garanţie este ani.
3. Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la data înregistrării acestora la achizitor.
4. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub următoarea formă:

o Scrisoare de garantie bancara de buna executie

O Virament bancar, prin deschiderea unui cont la dispozitia Conpet., conform prevederilor din Normele

Procedurale interne de achizitie, rev. 2

Operator economic,

(semnatura autorizată)

e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro
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CONTRACT DE FURNIZARE
nr. P-CA-CD __ din _

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. SOCIETATEA CONPET S.A., cu sediul În Municipiul Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.

Prahova, telefon 0244/401330, fax 0244/516451, 402386, Înregistrată la Registrul Comertului de pe
lângă Tribunalul Prahova, sub nr. J29/6/1991, cod fiscal RO 1350020, capital social subscris şi vărsat:
28.569.842,4 lei, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comercială Română
- Sucursala Ploieşti, reprezentată legal, prin ing. lIaşi Liviu - Director General şi ec. Sanda Toader -
Director Economic, În calitate de Achizitor

şi

SC , cu sediul În , str. , nr. ,
jud.____ telefon , fax , cod de inregistrare fiscala RO
________ , Înregistrată la Registrul Comertului sub numărul , având cod
IBAN deschis la
reprezentată prin În calitate de FURNIZOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Furnizorul se obligă să furnizeze Mijloace tehnice de aparare Împotriva incendiilor din

categoria "Accesorii PSI" pentru punctele aparţinând Conpet SA, În perioada convenită, În conformitate
cu propunerea sa tehnico-economică - anexa 2, Caietul de sarcini - anexa 1 la contract şi potrivit
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Preţul total acceptat pentru Îndeplinirea obiectului contractului, plătibil furnizorului de către

achizitor este de Iei, fără TVA, conform Anexei nr. 2 la prezentul contract.
Preţurile unitare pentru accesoriile PSI sunt menţionate În Anexa 2 a prezentului contract.
3.2. Valoarea contractului va fi exprimată În lei şi va rămâne fermă pe toată durata de derulare a

acestuia.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră În vigoare la data semnării lui de către ambele părţi contractante şi produce

efecte până la data expirării garanţiilor, prevăzute la art.15 din contract.
4.2. Durata prezentului contract este de 12 luni de la data intrării În vigoare.
4.3. Executarea contractului Începe la data constituirii garanţiei de bună execuţie.
4.4. Furnizorul se obligă să livreze Mijloace tehnice de aparare Împotriva incendiilor din categoria

"Accesorii PSI" pentru punctele aparţinând Conpet SA, care fac obiectul prezentului contract, În termen
de 45 zile de la data primirii comenzilor transmise de către Achizitor. Livrarea se va face la Sediul
Administrativ II al CONPET SA, situat În Ploieşti, str. Rezervoarelor nr. 8.

4.5. Termenul de finalizare a contractului se consideră Împlinit la data semnării, fără obiecţiuni,
a Procesului verbal de receptie (NIR) de către Comisia de recepţie.

4.6. La implinirea termenelor prevazute la art. 4.4. Prestatorul este de drept În Întârziere cu privire
la obligatiile care devin scadente.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite În prezentul contract;

CONTRACT FURN/ZARE accesorii PSI



c. valoarea contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, În baza contractului, pentru
Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. produse - echipamentul sau orice alte bunuri, cuprinse În anexa/anexele la prezentul contract,
pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

e. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute În Caietul de
sarcini şi În propunerea tehnică;

f) origine - locul de provenienţă al produselor. Originea produselor poate fi distinctă de nationalitatea
furnizorului;

g) destinatie finala - locatiile beneficiarului (anexa). Transportul produselor pana la destinatia finala intra
in sarcina Furnizorului,

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

i. ora, zi, luna, an -termenele din prezentul contract se calculează conform art. 181-184 din noul
Cod de procedură civilă, respectiv:

i.1. când termenul se socoteste pe ore, acesta Începe să curgă de la ora zero a zilei următoare;
i.2. când termenul se socoteşte pe zile, nu intră În calcul ziua de la care Începe să curgă termenul,

nici ziua când acesta se Împlineşte;
i.3. când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se Împlineşte În ziua

corespunzătoare din ultima săptămâna 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;

iA. când ultima zi a unui termen cade Într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până În
prima zi lucrătoare care urmează;

i.5. termenul care se socoteste pe zile, săptămâni, luni sau ani se Împlineşte la ora 24.00 a ultimei
zile În care se poate Îndeplini actul.

6. ANEXELE CONTRACTULUI
6.1. Anexele prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini- Anexa nr. 1;
b ) Propunerea tehnico-financiară - Anexa nr. 2;
c) Dovada constituirii garanţiei de bună execuţie - Anexa nr. 3;
d) Acte adiţionale, dacă este cazul.
6.2. Anexele contractului fac parte integrantă din contract.

7. STANDARDE
7.1. Produsele furnizate În baza contractului vor respecta standardele prezentate de către

furnizor 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 terţe părţi, În afara acelor

persoane implicate În Îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces În perioada de derulare

a contractului, În alt scop decât acela de a-şi Îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate În Îndeplinirea contractului se va

face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare În vederea Îndeplinirii
contractului.

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

a) informaţia a fost dezvăluită 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
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9.1. Furnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală

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

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care
o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10._GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI (SCRISOARE DE GARANŢIE
BANCARA)

10.1. (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către Furnizor în scopul
asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

(2) Garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie de bună execuţie emisă
în favoarea Achizitorului, de către o bancă agreată de ambele părţi. Scrisoarea de garanţie pentru buna
execuţie a prezentului contract este în cuantum de 10% din valoarea totală, fără TVA, a contractului, in
cuantum de Iei.

(3) Scrisoarea de garanţie se va prezenta de către Furnizor Achizitorului, în original, în termen
de maxim 10 zile de la data semnării contractului şi va avea o valabilitate de cel puţin 12 luni de la data
emiterii.

10.2. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia
furnizorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

(2) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, pentru
recuperarea penalităţilor de întarziere şi a daunelor interese, datorate ca urmare a neîndeplinirii
obligaţiilor la termenele stabilite prin contract. Achizitorul 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 cel mult 14 zile de la data întocmirii ultimului
proces verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului, dacă achizitorul nu a ridicat pretenţii
asupra ei.

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

Sau

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI (CONSTITUITA PRIN VIRAMENT
BANCAR)

10.1. (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către Furnizor în scopul
asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativa, calitativa si în perioada convenită a contractului.

Garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea totală, fără TVA a contractului, respectiv, În
cuantum de lei. În cazul în care valoarea contractului se modifică, Furnizorul 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. În 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 extrasul prin care se face dovada
virării sumei cu titlu de garantie de buna executie.

(3) Predarea adresei şi a extrasului de cont în original de către Furnizor Beneficiarului se face în
baza unui proces verbal de predare - primire încheiat între parţi sau prin depunerea acestor acte la
registratura societăţii. Dovada prezentării celor două acte originale se face cu procesul verbal de predare
- primire sau cu numărul de înregistrare alocat acestora (în original) la intrarea în CONPET.

(4) În situaţia în care Furnizorul expediază originalul adresei şi a extrasului bancar prin poştă cu
confirmare de primire, aceste acte vor fi însoţite de o notă de înaintare semnată de reprezentantul legal
al Furnizorului care să ateste prezentarea originalelor celor două acte. Data prezentării adresei şi a
extrasului bancar este data la care plicul conţinând nota de înaintare 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
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obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
Beneficiarul are obligaţia de a notifica pretenţia sa Furnizorului, 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
Furnizorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

10.3. Garanţia de bună execuţie se va restitui în termen de cel mult 14 zile de la data întocmirii
ultimului proces verbal de recepţie a produselor livrate, dacă Beneficiarul nu a ridicat pretenţii asupra ei.

10.4. Garantia acordata produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

11. RECEPŢIE, INSPECŢII ŞI TESTE
11.1. (1) Achizitorul prin reprezentantul său are dreptul de a verifica conformitatea produselor cu

conţinutul datelor solicitate prin caietul de sarcini.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris furnizorului identitatea reprezentanţilor săi

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei produselor.
11.2. Recepţia cantitativă, calitativa se va face în locaţia din str. Rezervoarelor, nr. 8, Ploieşti,

prin întocmirea procesului verbal de recepţie de către comisia de recepţie (NIR).
11.3. Dacă vreunul dintre echipamentele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor,

achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, în termen de 3 (trei) zile de la sesizarea
scrisă a achizitorului, fără a modifica preţul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor tehnice;
Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat

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

11.4. Prevederile art. 11.1 - 11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau
de alte obligaţii prevăzute în contract.

12. AMBALARE ŞI MARCARE
12.1. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare,

la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipitaţiile care ar putea să apară jn timpul transportului şi depozitării În aer liber, in aşa fel incât să
ajungă in bună stare la destinaţia finală.

12.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare in
vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân in proprietatea Beneficiarului.

12.3. Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele livrate, pana la destinatia finala.
12.4. Produsele vor fi marcate astfel:

- numele sau simbolul producatorului
- tipul/modelul, numar/seria produs
- anul fabricatiei
- marcajul de conformitate CE (de verificat daca se aplica si pentru produse fabricate in afara UE).

13. LIVRAREA PRODUSELOR ŞI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOŢESC
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livreze, Mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor din

categoria "Accesorii PSI" pentru punctele aparţinând Conpet SA", în interiorul termenului prevăzut la art.
4.4 din prezentul contract.

13.2. Furnizorul are obligaţia de a asigura livrarea efectivă a produselor, fără a modifica preţul
contractului, cum ar fi: transportul, montarea şi punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de
garanţie precum şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract.

13.3. Furnizorul va transmite achizitorului la livrare documentele care însoţesc echipamentele de
accesorii PSI". Produsele vor fi însoţite de următoarele documente în limba română:

- documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piaţă, după caz, a certificatului EC
şi a declaraţiei de conformitate, a certificatului de conformitate ale produselor, a agrementului tehnic,

- documentatia tehnică aferentă, conform standardului de referintă - Fisa tehnică,, , ,
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- instrucţiuni de utilizare şi pentru controlul stării de funcţionare,
13.4. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele În conformitate cu prevederile standardelor

interne/internationale de calitate.
13.5. Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după recepţia

cantitativă şi calitativă prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia respectiv
persoana care gestionează marfa, pe documentele emise de Furnizor pentru livrare.

13.6. Livrarea produselor se consideră Încheiată În momentul În care sunt Îndeplinite prevederile
art. 12.1. -12.3.

14. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
14.1. Furnizorul se obligă să furnizeze Mijloace tehnice de aparare Împotriva incendiilor din

categoria "Accesorii PSI" pentru punctele apartinând Conpet SA" la standardele şi/sau performanţele
prezentate În propunerea tehnică.

14.2. Furnizorul va trebui să asigure garanţia de bună funcţionare, calitatea şi performanţele
produsului, conform standardelor şi condiţiilor stabilite de fabricant şi legislaţia română În vigoare.

14.3. Furnizorul se obligă să furnizeze Mijloace tehnice de aparare Împotriva incendiilor din
categoria "Accesorii PSI" pentru punctele apartinând Conpet SA", conform termenului de livrare stabilit
la art. 4.4 al prezentului contract.

14.4. Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care Însoţesc produsele: factura, aviz de
expediţie, certificat de calitate, declaraţie de conformitate, instrucţiuni de utilizare/depozitare În limba
română/engleză, certificate de garanţie pentru o perioada de 2 ani.

14.5. Obligatii de buna 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 activitatii 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 subcontractantii săi, se oferă să dea, ori sunt de
acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri În dar, facilităţi ori comisioane În scopul
de a determina ori recompensa Îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de
servicii sau orice alt contract Încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană
În legătură cu Contractul sau cu orice alt contract Încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide rezilierea
Contractului fara indeplinirea vreunei formalitati şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de
judecată.

(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
forma 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 si 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 si da dreptul părţii lezate de a pretinde plata de
daune interese. In acest caz Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru
partea din contract Îndeplinită până la data rezilierii contractului.
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Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale :
i. comisioanele care nu sunt menţionate În Contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil

Încheiat referitor la prezentul Contract,
ii. comisioanele care nu corespund unor servicii executate şi legitime,
iii. comisioanele plătite unui destinatar care nu este În mod clar identificat sau
iv. comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană interpusă.
(7) 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.

15. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
15.1. Achizitorul se obligă să convoace Comisia de recepţie În termenul convenit.
15.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor În termenul convenit la art. 16.2., pe

baza procesului verbal de recepţie semnat fără obiecţiuni de către comisia de recepţie şi a documentelor
de livrare menţionate la art. 13.3.

16 GARANTIA ACORDATĂ PRODUSELOR
16.1. Perioada de garanţie acordată produselor de către Furnizor va fi de 24 luni, de la data

semnării, fără obiecţiuni, a procesului verbal de recepţie de către achizitor, În condiţiile unei utilizări
conform cu indicaţiile scrise date de către Furnizor şi/sau producător.

16.2. Furnizorul va asigura, pentru produsele livrate, gratuit service-ul pe perioada de garanţie a
acestora.

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

16.4. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau
de a Înlocui produsele În termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data primirii acesteia, fără costuri
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care În timpul perioadei de garanţie le Înlocuiesc pe cele
defecte beneficiează de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data Înlocuirii produselor.

16.5. Dacă Furnizorul, după ce a fost Înştiinţat, nu reuşeşte să Înlocuiască produsele În perioada
convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere, pe riscul şi spezele Furnizorului şi fără
a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin
contract.

17. MODALITĂŢI DE PLATĂ
17.1. Furnizorul va emite factura conform art. 319 alin. (1), din Legea nr. 227/2015 privind Codul

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi o va pune la dispoziţia Achizitorului Împreună cu
celelalte documente necesare, precizate la art. 13.3.

17.2. Termenul de plată este: 30 de zile de la Înregistrarea facturii la Achizitor. Beneficiarul va
efectua plata facturii cu OP in lei pe baza procesului verbal de receptie semnat fără obiecţiuni şi a
documentelor de livrare

18. PENALIT ĂTI
18.1. În cazul Î~ care, furnizorul nu Îşi Îndeplineşte, În termenul prevazut la art. 4.4 al prezentului

contract, obligaţiile asumate, achizitorul va calcula penalităţi În cuantum de 0,5 %/zi din valoarea
echipamentului nelivrat sau livrat necorespunzator, Începând cu prima zi de Întârziere şi până la data
Îndeplinirii efective a obligaţiilor. Penalităţile pot depăşi cuantumul sumelor datorate.

18.2. (1) Penalităţile calculate vor fi notificate către Furnizor. Furnizorul are obligaţia de a achita
penalităţile În termen de 5 (cinci) zile de la data Înregistrării notificării. După Încasarea sumelor
reprezentând penalităţi, Achizitorul transmite factura Furnizorului.

(2) Neplata penalităţilor de Întarziere În termenul de 5 (cinci) zile de către furnizor dă dreptul
achizitorului de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, pentru recuperarea penalităţilor de
Întarziere, datorate ca urmare a neÎndeplinirii obligaţiilor la termenele stabilite prin contract. Achizitorul
are obligaţia de a notifica penalităţile furnizorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
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18.3. În cazul În care Achizitorul nu onorează facturile În termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevăzute la art. 17.2. acesta are obligaţia de a plăti Furnizorului penalităţi În cuantum de
0,5%/zi de Întârziere, calculate la valoarea neachitată, pentru fiecare zi de Întârziere, Începând cu prima
zi de la scadentă.

18.4. A~hizitorul va plăti această sumă pe baza unei facturi emise de către furnizor. Penalităţile
calculate vor fi notificate si facturate către Achizitor. Achizitorul are obligatia de a achita factura de
penalităţi În termen de 5 ~ile de la data Înregistrării acesteia. '

19. REZILIEREA CONTRACTULUI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
19.1 Achizitorul va putea rezilia unilateral contractul În oricare dintre următoarele situaţii:
a) Furnizorul nu a constituit garanţia de bună execuţie În termenul de maxim 10 zile de la

semnarea contractului. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea
scrisă de reziliere a fost comunicată Furnizorului.

b) Furnizorul a cesionat obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract
fără acceptul Achizitorului. În această situaţie Furnizorul este de drept În Întârziere de la data cesiunii
sau a subcontractării. Data la care rezilierea unilaterală produce efecte este data la care notificarea
scrisă de reziliere a fost comunicată Furnizorului.

c) Furnizorul nu Îşi Îndeplineţte obligaţiile contractuale În termenul prevăzut la art. 4.4 al
preze~tului contract sau În termenele stabilite de Achizitor pentru remedierea calităţii echipamentului
livrat. In 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.

19.2. (1) Rezilierea unilaterală prevăzută pentru oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 18.1. din
contract se sancţionează cu obligarea Furnizorului la plata de daune interese către Achizitor În procent
de 20% din valoarea contractului prevăzută la art. 3.1., adică suma de Iei , la care se adaugă
contravaloarea prejudiciilor Înregistrate de Achizitor, după caz.

(2) Creanţele menţionate la art. 18.4. (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, Achizitorul va transmite factura
Furnizorului.

20. FORTA MAJORĂ
20.1. Niciuna din parti nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod

necorespunzator, total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea in mod necorespunzator a obligatiilor respective a fost cauzata de forta
majora sau stare de necesitate.

20.2. Partea care invoca forţa majoră sau starea de necesitate este obligată să notifice celeilalte
părti intervenirea evenimentului in termen de 24 ore de la producere şi să ia toate masurile posibile În
vederea Iimitării consecinţelor lui.

20.3. Daca in termen de 30 (treizeci) zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza,
partile au dreptul sa isi notifice incetarea de plin drept a contractului, fara ca vreuna din parti sa pretinda
daune-interese.

21. ASIGURĂRI
21.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet echipamentele furnizate prin contract Împotriva

pierderii sau deteriorării neprevăzute la transport, depozitare şi livrare.
21.2. 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.

22. LITIGII
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Orice litigiu decurgând din sau În legătura cu acest contract, inclusiv referitor la Încheierea,
executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul
Beneficiarului.

23. COMUNICARI
23.1. (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 derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenta intre parti, vor fi elaborate in limba romana.
23.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării În scris a

primirii comunicării.

24. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
24.1. Furnizorul poate cesiona decât acele părţi privind creanţele născute din acest contract,

obligaţiile născute rămânând În sarcina părţilor contractante, asftel cum au fost stipulate şi asumate
iniţial.

25. CLAUZE FINALE
25.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional Încheiat Între părţile

contractante.
25.2. 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.

25.3. 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.

26. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a Încheiat astăzi, , la Ploieşti, În 2 (două) exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
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.[r. CONPET S.A., România

O., IrT' Str. Anul 1848 nr. 1.3, Ploieşti, 100559, Prahova
'lIJ g;;, Tel: +40 . 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451

•• CIF:RO1350020; Cod CAEN4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

DEPARTAMENTUL JURIDIC, ACTIVITATI REGLEMENTATE
SERVICIULJ:REVENIRE SI PROTECTIE, SITUAŢII DE URGENŢĂ
Nr. IgJ-VI;IO.05"'. ;"011-.
Aprobat în şedinţa CTE ..f)L~ ..I.\2.~.OS'. bOr}

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACmZIŢIA DE MIJLOACE TEHNICE DE AP ĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
"ACCESORII PSI"

CERINŢE TEHNICE OBLIGATORII

•

•

1. Scop

Prezentul caiet de sarcini stabileste condiţiile minime obligatorii pentru achiziţionarea mijloacelor tehnice
de apărare împotriva incendiilor "Accesorii PSI" asa cum sunt definite in anexa nr. 5 din OMAI nr .
16312009 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, necesare dotarii punctelor
de lucru ale Conpet S.A. Ploiesti.

2. Legislaţie aplicabilă.

);> Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
);> Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
);> Ordinului nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea

introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor;
);> Alte acte normative, standarde şi norme tehnice specifice în vigoare.

3. Specificaţii tehnice

Nr. Denumirea produsului U.M Tip Necesar Cerinle
Crt.

lFurtun pompieri refulare tip B, prevăzut cu Temperatura de utilizare:
~acorduri de refulare, destinat transportului RoIa B 50 rale - 200c 7 +50oc

1 ~pei sau spumei la stingerea incendiilor, 20 m.I. (1000 m.1) Presiunea de lucru: 16 bar

sub formă de rală, cu lungimea de 20 m
Furtun pompieri refulare tip C, prevăzut cu Temperatura de utilizare:
acorduri de refulare, destinat transportului RoIa C 52 rale -20oc 7 +50oc

2 apei sau spumei la stingerea incendiilor 20 m.I. (1040 m.1) Presiunea de lucru: 16 bar

sub formă de rală, cu lungimea de 20 m
3 Racord filet tip B 3" Buc. 2
4 Racord Înfundat tip A Buc. 8
5 Racord filet tip C Buc. 2
6 Racord Înfundat tip B Buc. 9
7 Racord Înfundat tip C Buc. 14

Realizata integral din aluminiu

8 Ţeavă refulare apă tip B cu rabinet Buc. B 11 care sa permita urmatoarele
poziţii: inchidere si jet pulverizat
si/sau compact
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Ţeavă refulare apă Tură P tip C Buc C 58 Realizata din plastic cu duza din
9 bronz si racordul din aluminu,cu

lungimeajet de perdea 1,5m

10 Ţeavă generatoare spumă tip B Buc B 2 Presiune de lucru 5-9 bar si debit
de spuma 2,5-10 mc/h

Il Ţeavă generatoare spumă tip C Buc C 2 Presiune de lucru 5-9 bar si debit
de spuma 2,5-10 mc/h
Echipat cu: 1rola furtun tip C,
ranga, galeata, stingator P6,

12 Pichet PSI complet echipat Buc. 5 cange, lopata, cheie ABC, cheie
hidrant, topor-tamacop,ladiţa de
ni<:in
Cheie universală pentru

13 Cheie racord hidrant tip ABC Buc. ABC 22 acţionarea hidranţilor, protejată
anticoroziv - culoare roşie

14 ~obinet DN50 PN16 Buc. 2

15 Mască gaze cu bretele model M74 echipată Buc. 23
Complet echipate şi Cartuş filtrant

~u cartus polivalent polivalent

16 ~artuş filtrant multi-gaz combinat tip Buc. 51
A2B2EI-P3 cod P2435 SX-P3R

17 Portavoce Buc. 1
18 băIeţi PSI Buc. 19
19 f{idrant portativ 2XB, DN80 Buc 2
20 iReducţie A-B Buc 5
21 f\mestecător linie tip B Buc 1

Furtun tip D cu racord pentru RoIa Temperatura de utilizare:
22 D 2 role - 300C -;-+60oC

~mestecătorul de linie 20m. Presiunea de lucru: 14 bar

23 Scară de aluminiu pentru intervenţii doua Buc 3
ronsoane

24 ~eductie B-C Buc 15
25 R.angăPSI Buc 1
26 T'âmacop Buc 11
27 Casma PSI cu coadă Buc 17
28 iLopeţi PSI cu coadă Buc 19

4. Criterii tehnice de calificare

Acolo unde se impune, atât produsul, cât si producătorul să se regasească în Registrul Produselor
Certificate conform Ordinului Nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a
conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva
incendiilor;
Autorizaţie de la producător pentru livrarea acestor produse pe piaţa românească;
Declaraţie de conformitate însoţită de un exemplar tradus in limba româna (traducere realizata de
traducător autorizat);
Certificat de conformitate însoţit de un exemplar tradus in limba româna (traducere realizată de
traducător autorizat) pentru toate produsele;
Fişa tehnica a produsului - copie de pe exemplar original, însoţit de un exemplar tradus în limba
româna (traducere realizată de traducator autorizat);
Certificate de calitate şi garanţie a produselor, emis de ofertant.
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5. Receptie si ambalare

Recepţia produselor se va face la beneficiar, În jud. Prahova, mun. Ploieşti, str. Rezervoarelor, m.8, la
primirea acestora;
Modul de ambalare a produselor va fi În conformitate cu prevederile standardelor interne/internaţionale
de calitate.

1

SEF DEPARTAMENT JURIDIC, ACT 'ITATI REGLEMENTATE
Jr.ANAMARIA ITRACHE

ŞEF SERVICI PREVENIRE SI PROTECTIE, SITUAŢII DE URGENŢĂ
Ing. NICOLAE DOBROMIR

. ~

COORDO~AT R ACTIVITATE S.U.
IN. LET rTAVARU

Întocmit,
Ing. DANIEL NEAGU

<. '~~--y---
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