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Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună oferta pentru atribuirea prin
cumpărare directă a contractului de achiziţie ce are ca obiect: Servicii de elaborare a
documentaţie tehnice necesară obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru
obiectivul "Traversări cursuri de apă cu conducte de transport ţiţei şi gazolină pe
teritoriul judeţului Dâmboviţa

Valoarea estimată totală a achizitiei este de 30.000 lei, fără TVA.
• Criteriul de atribuire - preţul cel mai scăzut.

Departajarea ofertelor cu preţ egal În cazul În care două sau mai multe oferte conţin În
cadrul propunerii financiare acelaşi preţ:

Ofertanţilor respectivi li se va solicita o nouă propunere financiară În plic Închis. În acest caz,
contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.
• Capacitatea tehnică si/sau profesională
- Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat servicii similare În ultimii 3 ani (calculaţilîmpliniţi
până la termenul limită de depunere a ofertelor) a căror valoare cumulată să fie cel puţin egală
cu valoarea estimată a achiziţiei (formularul nrA si anexa la acesta).
- dovada că deţine autorizaţiile necesare pentru Îndeplinirea obiectului contractului. Astfel se
va prezenta, În copie, certificatul de atestare a elaboratorului, emis În conformitate dispoziţiile
Ordinului MMAP nr. 631/2015 privind organizarea activităţii de certifica re a unităţilor
specializate În elaborarea de documentaţii tehnice pentru obţinerea avize lor şi autorizaţiilor de
gospodărire a apelor.Certificatul va fi valabil la data depunerii ofertei.
• 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 nr. 2) 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 dala\~menullimil~ de primire a ofertelor.
• Data limită de depunere a ofertelor : .O~..'..Ql.: ~.~.1:,ora : ~~ , 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.
/'~-, ••••••••••.•,. e.mall: conpet@Conpet.ro
{_ \ 1_ \ www.conpet.ro
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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.

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),
declaraţia privind lista principalelor prestări de servicii (formularul nrA), caietul de sarcini şi
formularul de contract.
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DEPARTAMENT .JURIDIC-ACTIVITĂTI REGLEMENTATE
BIROU AUTORIZATII MEDIU
Nr. /73 ţ /~7i/J: 0'1. ?J;q-

CAIET DE SARCINI

pcntru Întocmirca documcntaţici tchnicc ncccsară obţincrii autorizaţici dc gospodărirc a apclor
pcntru obicctivul:

"Comluctele lIIagi.~tralede traI/sport ţiţei ţară şi gazolil/ă, trol/soal/e aflate pe teritoriul
admil/istratil' al judeţului Dâmbol'iţa ".

1. GENERALITATI

1.1. Datc gcncralc

Prezentul Caiet de Sarcini cuprinde principalele ccrinţe care trebuiesc Îndeplinite de ofertanţi
pentru Întocmirea documentaţiei tehnice necesară obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru
obiectivul:
" COl/ductele de tramport ţiţei f) 123/40'; O ]43/40' Cartojal/i - Ploieşti; COl/ductele de traI/sport ţiţei
f) I()lN"Fl, F2 Silişte - Ploieşti; COl/ducta de traI/sport ţiţei f) 6" R.A. Morel/i - Ploieşti; COl/ducta
de traI/sport ţiţei f) 6" Ochiuri-Morel/i; COl/ducta de traI/sport ţiţei f) 6" Teiş-Morel/i ;Col/ducta
de traI/sport gazolil/ă O 6511l" FI, F2 Ţic/elli - Ploieşti; COl/ducta de traI/sport gazolil/ă f)]"
Gorgotel/i-Morel/i-Ploieşti; COl/ducta de traI/sport gazolil/ă O]" Dezbel/zil/are Morel/i-Ploieşti;
COl/ducta de traI/sport ţiţei O 6" Morel/i-Băicoi suport fibră optică; COl/ducta Bărbăteşti-Morel/i-
Ploieşti (O 8+7" COl/cordia Silişte-Morel/i-Ploieşti) suport fibră optică, pc teritoriul administrativ
al judcţului Dâmboviţa".

1.2 Dcnumirca bcncficiarului

Denumirea unităţii:
Adresa:
Telefon/fax:

1.3. Profil dc activitatc

CONPET SA Ploieşti
Anul 1848, nr.I-3, Ploieşti, Prahova
0244/401330, 0244/401360
fax 0244/516451

CONPET S.A. Ploieşti este o societate cu activitate de transport prin conducte si cazane C.F. a
ţiţeiuiui, gazolinei de la producători (schelele petroliere), către rafinăriile din tara.

e.mall: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

mailto:e.mall:
mailto:conpet@conpet.ro
http://www.conpet.ro


•

•

CONPET SA, România
Str. Anul 1848 nr. 1.3. Ploieşti. 100559. Prahova
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

Pentru realizarea acestei activităţi CONPET S.A. opcrcază Sistemul Naţional de Transport prin
Conducte a ţiţciului, gazolinei, etanului şi condensatului În baza unui Acord petrolier de conccsiune
Încheiat cu Agenţia Naţională pcntru Resursc Minerale În anul 2002.

Sistemul Naţional dc Transport prin Conductc cuprinde conducte cu diamctrul cuprins Între 2"-28
inch, staţii de pompare şi repompare a ţiţeiului, gazolinei, etanului, puncte de lucru pentru primirca-
predarea produselor, rampe de Încarcare sau descarcare a ţiţeiului şi/sau gazolinei, utilaje,
echipamcnte şi sisteme proprii pentru rcalizarea acestui tip de transport.

1.4 Date privilld obiectivul

Din punct de vedere al gospodăririi apelor activitatea desfăşurată pe conductele de transport ţiţei şi
gazolină care tranzitcază judeţul Oâmboviţa este rcglementată prin Autorizaţia de Gospodărire a
Apelor nr. 219/12.09.2016 emisa de Administratia Nationala Apele Romanc, a carei valabilitate este
până la data de 15.09.2017 .

În actul de rcglementarc este menţionat că titularul autorizaţi ci este obligat ca la reînnoirea acesteia
să anexeze documcntaţia tehnică de fundamentare rcactualizată, inclusiv pentru traversările noi
identificate de către reprezentanţii A.n.A Argeş-Vedea la costatarca din teren.

În Procesul Verbal nr. 1662 l a fost menţionat că pe traseele conducte lor de transport ţiţei 0 103/4"
FI şi F2Bărbăteşti - Ploieşti, Între Valea Bumbia (Cobia) şi Oâmboviţa există atât supratraversări cât
şi subtraversări ale cursurilor dc apă carc nu se regăsesc În documentaţia tehnică care a stat la baza
emiterii autorizaţiei de gospodări re a apelor valabilă În acest moment.

Date privind conductele de transport ţiţei şi gazolină, pe teritoriul judeţului Dâmboviţa

a. COI/{/uctaBărbăteşti ( Silişte)- (Morelli) - Ploieşti (O 8"+ O 7" COllcordia Silişte - Morelli
Ploieşti) - este cOllductă suport fibră optică.

Conducta intră În judeţul Oâmboviţa În zona localităţii Saru, subtraversează OJ 702 A,
subtraversează pârâul Potop În zona localităţii Valea Marc, subtraversează pârâul Bumbuia,
subtraversează pârâul Cobiula În localitatea Cobia, supratraversează râul Oâmboviţa În zona localităţii
Lucieni, subtraversează calea ferată Târgoviştc - Titu lângă Urdeşti după care subtraversează canalul
de derivaţie Oâmboviţa -Ilfov la Urdeşti.

La Nisipuri traversează râul lalomiţa, subtraversează ON 7 l Ploieşti - Târgovişte la Nisipuri,
subtraversează pârâul Răzvădeanca În zona localităţii Gura Ocniţei, subtraversează un canal dc ape
pluviale În zona localităţii Gura Ocniţei, subtraversează prin monotub pârâul SIănic la Gura Ocniţei,
subtraversează OJ 720 Moreni - Târgovişte la Gura Ocniţei, subtraversează canal de ape pluviale la Gura
Ocniţei punct I3ănicerusubtraversează un canal de ape pluviale În zona localităţii Moreni, punct recepţie
Pâscov, subtraversează pârâul Pâscov (podeţ pc!. Hula), subtraversează un canal de ape pluviale În zona
Spital Ţuicani, subtraversează pârâul Neagra, pârâul Cricov, apoi subtraversează un canal de ape
pluviale În zona Staţia de epurare Moreni, subtraverscază pârâul Seaca În zona I.L Caragiale În 2
secţiuni, C.F. LL Caragiale - Moreni, pârâul Proviţa În loc. LI.. Caragiale punct Popas, subtraverscază
ON 71 Târgovişte - Ploieşti la ieşirea Oărmăneşti, apoi subtraversează canalul de irigaţii la punctul de
hotar Între judcţele Oâmboviţa şi PralJova.

Pe teritoriul judeţului Oâmboviţa conducta Bărbăteşti (Siliştc) - Moreni - Ploieşti ( 0 8"+ 0 T'
Concordia Silişte - Moreni Ploieşti) traversează următoarele cursuri de apă şi canale:

- subtravcrsare pârâu Potop, localitatea Valea Mare;
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- subtravcrsare pârâu Bumbia, localitatea Bumbia;
- subtraversare pârâu Cobiuţa (Valea Foii);
- supratravcrsare râu Dâmbovita, localitatea Lucieni;
- subtraversare canal deviatie Dâmbovita-Ilfov, localitatea Udrişte.
- subtravcrsare râu lalomiţa, localitatea Nisipuri;
- subtraversare pârâu Răzvădeanca, localitatca Gura Ocniţei;
- subtraversare canal ape pluviale, localitatea Gura Ocniţei;
- subtravcrsarc pârâu SIănic, localitatca Gura Ocniţei;
- subtraversare canal ape pluviale, localitatca Gura Ocniţei;
- subtravcrsare canal ape pluviale, localitatea Morcni punct Hula;
- sub traversare pârâu Pâscov, localitatca Morcni punct Hula;
- subtravcrsare canal ape pluvialc, localitatea Morcni punct Spital Ţuicani;
- subtraversarc pârâu Neagra, localitatca Morcni punct Ferma Ţuicani;
- subtravcrsare pârâu Cricov, localitatea Morcni punct Staţie Injecţie S.N Petrom;
- subtraversare canal ape pluviale, localitatca Moreni punct statia de epurare Morcni;
- subtravcrsare pârâu Seaca, localitatea I.L.Caragiale În 2 sccţiuni;
- subtraversare pârâu Provita, localitatea I.L.Caragiale punct Popas;
- subtravcrsare canal de irigaţii, localitatea Dănnăneşti;
- supratraversare pârâu Saru, localitatea Saru;

b. COl/dl/cta de O 6"Morel/i - Băicoi - este cOl/dl/cta sllportfibră optică.

Conducta dc 6" Moreni-Băicoi, actualmente fiind slIport fibră opticii. Începând din staţia
Moreni, conducta subtraverscază DJ Moreni - I.LCaragiale, supratraversează canal ape pluviale de
lângă Statia de epurare a oraşului, subtraversează C.F Moreni - I.LCaragiale -Filipeşti de Pădure,
subtraversează pârâul Seaca aflat la limita judeţului Dâmbovita cu Prahova. Lungimea conductei este
de aproximativ 7 Km.

Pe teritoriul judeţului Dâmboviţa conducta de transport 0 6" Moreni.Băicoi- suport fibră optică
travcrsează unnătoarele cursuri de apă şi canale:

- supratraversare canal ape pluviale, localitatca Moreni zona fabrica de oxigen;
- subtraversare pârâu Seaca, localitatea Moreni.

c. COl/dl/cta de traI/sport (i(ei FI 1(fll4" Poial/Il Lacl/Illi - Silişte - Ploieşti

Conducta intră În judetul Dâmbovita pc lângă Staţia de ţitei Saru (Valea Mare), supratraversează
pârâul Saru În zona localităţii Saru, subtraversează drumul judetean DJ 720 A Valea Caselor -
Hulubcşti, supratraversează pârâul Potop În localitatca Valea Mare, supratraversează pârâul Bumbia În
zona localităţii Bumbia, subtraversează drumul comunal D.C 112 şi D.C 105, supratraverscază pârâul
Cobiuta, Între satele Căpşuna şi Crăciuncşti (Cobia), subtravcrsează D.N 72 Găieşti - Târgovişte
(Între localitătilc Picior de Munte şi Şuta Seacă), ajungc În Staţia de pompare Silişte, supratraversează
râul Dâmboviţa la Pierşinari, subtraversează calea fcrată Ilfoveni, supratraversează pârâul Ilfov În
zona localităţii Ilfoveni, ajungc la Bucşani unde subtraversează râul lalomiţa, supratraversează canalul
Pâscovul Nou amonte de confluenta cu râul lalomiţa În localitatea Bucşani, subtraverscază un canal
principal de desecare În zona localităţii Bucşani (punct staţie Bucşani), supratraversează pârâul Pâscov
În localitatea Adânca, subtraversează DJ 720 A Adânca-Bucşani şi un canal de dcsecare,
subtraversează pârâul Neagra În localitatea I.L Caragiale, subtraversează un canal de apc pluviale,
după care supratraversează Firul de Vale numit Tudorei În doua punctc, supratraversează lm afluent al
acestui fir, apoi subtraversează râul Cricovul Dulce În localitatca I.L Caragiale, subtravcrscază pârâul
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Proviţa, subtraversează D.C 25 A Dărmăneşti - VIădeni şi un canal de irigaţii În zona localităţii
Dărmăneşti.

Pe teritoriul judeţului Dâmboviţa conducta de transport ţiţei 0 FI 103/4" Poiana Lacului - Silişte
- Ploieşti traversează următoarele cursuri de apă şi canale:

- supratraversare pârâu Saru, localitatea Saru;
• subtraversarc afluentl Valea Leurzii, localitatea Saru;
• subtraversare afluent 2 Valea Lcurzii, localitatea Saru;
- subtraversare afluent 3 Valea Leurzii, localitatea Saru;
- subtraversare Valea Leurzii, localitatea Valea Mare
- supratravcrsare pârâu Potop, localitatea Valea Mare;
- subtraversare aflucnt pârâu Potop, localitatea Valea Mare;
- supratravcrsare Valea Bratiei, localitatea Valea Mare;
• supratraversare Valea Stârc 1, localitatea Valea Mare;
• supratraversare Valea Stârc 2, localitatea Valea Mare;
- supratraversare Valea Stârc 3, localitatea Valea Mare;
- supratraversare Valea Porcarului, localitatea Cobia;
- subtravcrsare Valea Parc 14, localitatea Cobia;
- subtraversarc Islaz Blidari, localitatea Cobia;
- supratraversare pârâu Bumbia, localitatea Bumbia;
• supratraversare Valea Foita, localitatea Cobia;
• supratravcrsare Valea Bisericii, localitatea Cobia;
• supratraversare pârâu Cobiuţa, localitatea Cobia;
- subtraversare Valea Staţia Cobia, localitatea Cobia;
• subtraversare Valea Parc 10 Suta, localitatea Cobia;
- subtraversare Valea Parc 9 Suta, localitatea Cobia;
- subtraversare Valea Parc 8 Suta, localitatea Cobia;
- subtraversare Valea Ulmului, localitatea Dragodana;
- subtravcrsare Valea Ogrăzii, localitatea Dragodana;
- subtraversare Valea "La trifoaie", localitatea Dragodana;
- subtraversare pa rau Suta, localitatea Raciu;
- subtraversare canal desecarc Perşinari, localitatea Raciu;
- supratravcrsare râu Dâmbovita, localitatea Pierşinari;
- subtraversare canal dcsecare mic Cazaci 1, localitatea Nucet;
- subtraversare canal desecare mic Cazaci 2, localitatea Nucet;
- subtraversare canal desecare mic Cazaci 3, localitatea Nucet;
- subtraversare canal desecare Cazaci (lângă calea ferata), localitatea Nucet;
- subtraversare canal desecare Cazaci (liziera pădure 1), localitatea Nucet;
- subtraversare canal desecare Cazaci (liziera pădure 2), localitatea Nucet;
- supratraversare pârâu Ilfov, localitatea Ilfoveni;
- subtraversare canal liziera pădure Iuda, localitatea Comişani;
- subtraversare canal dalat Negraşi, localitatea Comişani;
• subtraversare canal desecare mic Negraşi, localitatea Comişani;
- subtraversare Valea Grecului 1, localitatea Comişani;
- subtraversare Valea Grecului 2, localitatea Comişani;
- subtraversare Valea Iuda, localitatea Comişani;
- subtraversare canal desccare decolmatat, localitatea Comişani;
- subtraversare canal dcsecare mic 1, localitatea Comişani;
- subtraversare canal dcsecare mic 2, localitatea Comişani;
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- supratravcrsarc canal desecare de la Acumularea llfoveni;
- subtraversare râu Ialomiţa, localitatea Bucşani;
- supratraversarc pârâu Pâscovul Nou, localitatea Bucşani punct Staţie S.N Petrom;
- subtraversare canal desecare localitatea Bucşani;
- supratravcrsarc pârâu Pâscov, localitatea Adânca;
- subtraversare canal desccare localitatea Adânca;
- subtravcrsare pârâu Neagra, localitatea !.L.Caragiale punct fermă Mija;
- subtraversare canal apc pluviale, localitatea I.L.Caragialc punct fermă Mija;
- supratravcrsare Fir Yale Tudorei, În două secţiuni;
- supratraversare Fir Yale afluent Yale Tudorei;
- subtraversare râu Cricov, localitatea !.L.Caragiale;
- subtraversare pârâu Proviţa, localitatea Dărmăneşti;
- subtravcrsare canal de irigaţii, localitatea Dărmăneşti.

• d. COllllllcta de traI/sport ţiţei F] I (jl/4" Poial/a Lacllilli - Silişte - Ploieşti

Conducta de transport ţiţei F2 103/4" Poiana Lacului - Siliştc - Ploieşti are traseul comun cu firul
FI porneşte din staţia dc pompare Poiana Lacului, judeţul Argeş intră În judeţul Dâmboviţa În
localitatea Saru (Valca Mare), ajunge la Bucşani unde subtraversează râul lalomiţa, supratraversează
canalul Pâscovul Nou amonte de confluenţa cu râul lalomiţa În localitatea Bucşani, subtraversează un
canal principal de desecare În zona localităţii Bucşani (punct Staţie Bucşani), supratravcrsează pârâul
Pâscov În localitatea Adânca, apoi un canal de desecare, subtraverscază pârâul Neagra În localitatea
I.L Caragiale, subtravcrscază un canal de ape pluviale, după care supratraversează Firul de Yale numit
Tudorei În doua puncte, supratraverscază un afluent al acestui fir dc la pârâul Neagra şi până la
afluentul Firului de Yale Tudorei traversările cursurilor de apă se fac pe raza localităţii I.L Caragiale
apoi subtraversează râul Cricovul Dulcc În localitatea I.L Caragiale, subtraversează pârâul Proviţa În
zona localităţii Dărmăneşti, subtraversează D.C 25 A [)ănnăneşti - YIădeni şi un canal de irigaţii În
zona localităţii Dărmăncşti.

Pe teritoriul judeţului Dâmboviţa conducta de transport ţiţei el F2 103/4" Poiana Lacului - Silişte
- Ploieşti traversează următoarele cursuri de apă şi canale:• - supratraversarc pârâu Saru, localitatea Saru;

- subtraversarc afluentl Yalea Leurzii, localitatea Saru;
- subtraversare afluent 2 Yalea Leurzii, localitatea Saru;
- subtraversare afluent 3 Yalea LcufLii, localitatca Saru;
- subtraversare Yalea Lcurzii, localitatea Yalea Mare
- supratraversarc pârâu Potop, localitatca Yalea Mare;
- subtraversare afluent parau Potop, localitatea Yalea Mare;
- supratraversare Yalea Bratiei, localitatea Yalea Mare;
- supratraversare Yalea Stârc 1, localitatea Yalca Mare;
- supratraversare Yalea Stârc 2, localitatea Yalea Mare;
- supratraversare Yalca Stârc 3, localitatea Yalea Mare;
- supratravcrsarc Yalea Porcarului, localitatea Cobia;
- subtraversare Yalea Parc 14, localitatea Cobia;
- subtraversare Islaz Blidari, localitatea Cobia;
- supratraversare pârâu Bumbia, localitatea Bumbia;
- supratraversare Yalea Foita, localitatca Cobia;
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- supratraversare Yalea Bisericii, localitatea Cobia;
- supratraversare pârâu Cobiuţa, localitatea Cobia;
- subtraversare Yalea Staţia Cobia, localitatea Cobia;
- sub traversare Yalea Parc 10 Suta, localitatea Cobia;
- subtraversare Yalea Parc 9 Suta, localitatea Cobia;
- subtraversare Yalea Parc 8 Suta, localitatea Cobia;
- subtraversare Yalea Ulmului, localitatea Dragodana;
- subtraversare Yalea Ogrăzii, localitatea Dragodana;
- subtraversare Yalea "La trifoaie", localitatea Dragodana;
- subtraversare parau Suta, localitatea Raciu;
- subtraversare canal desecare Perşinari, localitatea Raciu;
- supratraversare râu Dâmboviţa, localitatea Pierşinari;
- subtraversare canal desecare mic Cazaci 1, localitatea Nucet;
- subtraversare canal desecare mic Cazaci 2, localitatea Nucet;
- subtraversare canal desecare mic Cazaci 3, localitatea Nucet;
- subtraversare canal desecare Cazaci (lângă calca ferata), localitatea Nucet;
- subtraversare canal desecare Cazaci (liziera pădure 1), localitatea Nucet;
- subtraversare canal desecare Cazaci (liziera pădure 2), localitatea Nucet;
- supratraversare pârâu Ilfov, localitatea Ilfoveni;
- subtraversare canal liziera pădure Iuda, localitatea Comişani;
- subtraversare canal dalat Negraşi, localitatea Comişani;
- subtraversare canal desecare mic Negraşi, localitatea Comişani;
- subtraversare Yalea Grecului 1, localitatea Comişani;
- subtraversare Yalea Grecului 2, localitatea Comişani;
- subtraversare Yalea Iuda, localitatea Comişani;
- subtraversare canal desecare decolmatat, localitatea Comişani;
- subtraversare canal dcsecare mic 1, localitatea Comişani;
- subtraversare canal desecare mic 2, localitatea Comişani;
- supratraversare canal desccare de la Acumularea Ilfoveni;
- subtraversare râu lalomiţa, localitatea 13ucşani;
- supratravcrsare pârâu Pâscovul Nou, localitatea 13ucşani punct Staţie S.N Petrom;
- subtraversare canal desecare localitatea 13ucşani;
- supratraversare pârâu Pâscov, localitatea Adânca;
- subtraversare canal desecare localitatea Adânca;
- subtraversare pârâu Neagra, localitatea l.L.Caragiale punct fermă Mija;
- subtraversare canal ape pluviale, localitatea l.L.Caragiale punct fermă Mija;
- supratraversare Fir Yale Tudorei, în două secţiuni;
- supratraversare Fir Yale anuent Yale Tudorei;
- subtraversare râu Cricov, localitatea l.L.Caragiale;
- subtraversarc pârâu Proviţa, localitatea Dărmăneşti;
- subtravcrsare canal de irigaţii, localitatea Dărmăneşti.

e. COlltlllcta tie fifei (J6" RA Morelli - Ploieşti

Asigură transportul ţiţeiului de la Schelele Moreni şi Târgovişte către Ploieşti pnn staţia de
pompare Morcni. Lungimea conductei pe teritoriul judeţului este de cca 7 Km.
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Conducta de transport ţiţei 0 6" RA Moreni - Ploieşti, porneşte din Staţia de pompare Moreni,
supratraversează canalul de ape pluviale de lângă Staţia de epurare Moreni, subtraversează fosta calea
ferată Moreni - I.L. Caragiale, subtraversea71i pârâul Seaca aflat la limita judeţului Dâmboviţa cu
Prahova, după care iese din judeţ, mergând spre Filipeştii de Târg- Ploieşti.

Pe teritoriul judeţului Dâmboviţa conducta de transport ţiţei 0 6" RA Moreni - Ploieşti
traversează următoarele cursuri de apă:

- supratraversare canal ape pluviale, localitatea Moreni;
- subtraversare pârâu Seaca, localitatea I.L Caragiale.

f. COllducta de {i{ei (J 6" Ochiuri - Morelli

Asigură transportul ţiţeiului de la Schela Târgovişte prin Staţia de pompare Ochiuri către parcul de
recepţie Moreni. Lungimea conductei este de 13 km.

Conducta porneşte din staţia Ochiuri, subtraversează drumul comunal Gura Ocniţei - Ochiuri,
supratraversează pârâul SIănic zona Ochiuri, subtraversea71i DJ 720 A Gura Ocniţei - Ocniţa (punctul
moară Ocniţa), tot În acest punct subtraversează şi un canal de ape pluviale, supratraversează un pârâu
necadastrat (afluent stânga pârâu Ocniţa) la ieşirea din intravilan, după care subtraversează acelaşi
pârâu În 2 puncte (zona puţuri lor de apă - Ocniţa), iar la intrarea În intravilanul oraşului Moreni (punct
Pleaşa) subtraversează pârâul Pâscov.
Până În zona podului rutier de pe DJ 720 Târgovişte - Moreni conducta mai traversează pârâul Pâscov
În 2 puncte (cartier Pâscov - Moreni), după care subtraversează şi supratraversează pârâul Pâscov În
zona podului rutier, supratraversează un pârâu necadastrat (afluent stânga al pârâului Pâscov) În
cartierul Pâscov, subtraversează un pârâu necadastrat (afluent stânga al pârâului Pâscov) În localitatea
Moreni (punct Pietrişu), traversează aerian pârâul Cricov, după care ajunge la Parcul de recepţie
Moreni.

Pe teritoriul judeţului Dâmboviţa conducta de transport ţiţei 06" RA Moreni - Ploieşti
traversează următoarele cursuri de apă:

- supratraversare pârâu SIănic, localilalea Ochiuri;
- subtraversare pârâu necadastrat, localitatea Ocniţa punct Moară;
- supratraversare pârâu necadastrat, localitatea Ocniţa la ieşire din intravilan;
- subtraversare pârâu necadastrat, localitatea Ocniţa, punct puţuri apă În 2 secţiuni;
- subtraversare pârâu Pâscov, localitatea Moreni cartier Pleaşa;
- subtraversare pârâu Pâscov, localitatea Moreni cartier Pâseov În 3 secţiuni;
- supratraversare pârâu Pâscov, localitatea Moreni;
- subtraversare pârâu necadastrat localitatea Moreni, cartier Pâscov;
- subtraversare pârâu necadastrat localitate Moreni, punct Pietrişu;
- supratraversare pârâu Cricov, localitatea Moreni.

g. COllducta de {i{ei (J 6"Teiş - Morelli

Asigură transportul ţiţeiului din Staţia de pompare Teiş, către punctul de recepţie Moreni.
Lungimea conductei este de 21km.
Conducta porncşte din Staţia de pompare Teiş, subtraversează drumuljudelean DJ 712 Târgovişte-

Şotânga, supratraversează râul lalomiţa la Teiş, subtraversează linia C.F Târgovişte - Pietroşila şi DN
71 Târgovişte - Pucioasa, subtraversează canal de ape pluviale la Viforâta, subtraversează DJ 718
Târgovişte -Viforâta după care, conducta <ţjunge În secţiunea unui canal de ape pluviale pe care îl
traversează În punctul S.C MAVEXIM, sub traversează D.N 72 Târgovişte - Ploieşti În punctul Aleea
Mănăstirii, apoi calea ferată În localitatea Valea Voievozilor, subtraversează 2 canale de ape pluviale
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pe partea stângă a liniei C.F Târgovişte - Ploieşti, subtraversează linia C.F Târgovişte - Ploieşti la
Răzvad, supratraversează pârâul SIănic, subtraversează DN 72 LA Răzvad, CF Ploieşti - Târgovişte
lângă cimitirul Răzvad, D1720 B Nisipuri - Gura Ocniţei, supratraversează pârâul Răzvădeanca la
intrare În Gura Ocniţei dinspre Nisipuri, traversează aerian un canal de ape pluviale la Gura Ocniţei,
supratraversează pârâul SIănic pe partea stângă a podului rutier de pc D1 720, subtraversează un canal
de ape pluviale ( punct Stadion), apoi un canal de ape pluviale la ieşirea din Gura Ocniţei spre Moreni
(punct Bănieerul) după care conducta subtraversează D1 720 (punct Hulă), supratraversează 3 canale
pluviale În zona de recepţie Pârscov, subtraversează pârâul Pârscov În aceeaşi zonă, subtraversează
pârâul Neagra (punct ferma Ţuicani), subtraversează râul Cricov la Moreni, după care ajunge Staţia
Moreni.

Pe teritoriul judeţului Dâmboviţa conducta de transport ţiţei 0 6"Teiş - Moreni traversează
următoarele cursuri de apă şi canale:

- supratraversare râu lalomiţa, localitatea Tciş;
- supratraversare pârâu SIănic, localitatea Răzvad;
- supratraversare pârâu Răzvădeanca, localitatea Gura Ocniţei;
- subtraversare canal ape pluviale, localitatea Gura Ocniţei;
- supratraversarc pârâu SIănic, localitatea Gura Ocniţei;
- subtraversare canal ape pluviale, localitatea Gura Ocniţei, punct Băniceru;
- supratraversare canal ape pluviale, localitatea Moreni, punct recepţie pârâu Pâscov În 2
secţiuni;
- subtraversare pârâu Pâseov, localitatea Moreni;
- subtraversare pârâu Neagra, localitatea Moreni, punct Ferma Ţuicani;
- subtraversare pârâu Cricov, localitatea Moreni.

h. COlldllcta de gazolillă 03" Gorgotelli - Morelli

Asigura transportul gazolinei din Staţia de pompare Gorgoteni prin sectorul Moreni. Lungimea
conductei este de 12km. ÎII prezellt pe cOlltiuctă 1111se mai pompează, zestrea cOII(/lIctei a fost
emcllată (colldllcta este propllsă pelltru casare).

Din Staţia de pompare Gorgoteni, conducta de gazolină 0 3" Gorgoteni - Moreni
supratraversează pârâul SIănic la Gura Ocniţei, subtraversează drumul petrolier Schela - Gura Ocniţei,
supratraversează canalul de ape pluviale În localitatea Gura Ocnilei (zona Grădiniţa), subtraversează
drum schela În punctele Dealu Bătrân Ghimbaşu, subtraversează D1 720 Târgovişte - Moreni (zona
Hula), sub traversează canal ape pluviale la Gura Ocniţei (zona Băniceru). Apoi conducta
subtraversează drum petrolier (recepţie Pâscov), supratraversează 3 canale de ape pluviale la Moreni
(zona de recepţie Pâscov), subtraversează drum petrolier În punctele Farcaş, Baterie cazane, Ferma.
După aceea, conducta subtraversează pârâul Neagra (punct ferma Ţuicani), după care subtraversează
pârâul Cricov la MorenÎ.

Pc teritoriul judeţului Dâmboviţa conducta de transport gazolină 0 3" Gorgoteni - Moreni
traversează următoarele cursuri de apă şi canale:

- supratraversare pârâu SIănic, localitatea Gura Ocniţei;
- supratraversare canal ape pluviale, localitatea Gura Ocniţei, zona Grădinilă;
- subtraversare canal ape pluviale, localitatea Gura Ocniţei, punct Băniceru;
- subtraversare canal ape pluviale, localitatea Moreni, zona recepţie Pâscov;
- supratraversare canal ape pluviale, localitatea Moreni, zona recepţie Pâscov;
- subtraversare canal ape pluviale, localitatea Moreni, zona recepţie Pâseov;
- subtraversare pârâu Neagra, localitatea Moreni, punct Ferma Ţuicani;
- subtraversare pârâu Cricov, localitatea Moreni.
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1. COl/dl/cta de gazolil/ă (} 3"Dezbel/zil/are More"i - Ploieşti

Asigura transportul gazolinei din dezbenzinarca Moreni.
În prezent pc conductă nu se mai pompează, zcstrea conductei a fost cvacuată (propusă

pentru casare).
Începând din Staţia dezbenzinare Moreni, conducta supratraversează pârâul Cricov, apoi subtraversează

un canal de ape pluviale În punctul Staţia de injecţie Moreni. conducta subtraversează DJ Moreni -
I.LCaragiale, supratraversează canal ape pluviale de lângă Staţia de epurare a oraşului, subtraversează
C.F Moreni - I.LCaragiale - Filipeşti de Pădure, subtraversează pârâul Seaca aflat la limita judeţului
Dâmboviţa cu Prahova. Lungimea conductei este de aproximativ 7 K.m.

Pe teritoriul judeţului Dâmboviţa conducta de gazolină 0 3" Dezbenzinare Moreni - Ploieşti
traversează unnătoarele cursuri de apă şi canale:

- supratraversare pârâu Cricov, localitatea Moreni;
- subtraversare canal ape pluviale, localitatea Moreni, Staţia de injecţie;
- supratraversare canal ape pluviale, localitatea Moreni, Staţia de epurare Moreni;
- subtraversare pârâu Seaca, localitatea Moreni.

J. Condl/cta de gazolim; (} 651B" FI Tic/el/i - Ploieşti

Pe cOl/dl/cta I/U se mai pompează, conducta 1/1/ este golită de produs.

Conducta de transport gazolină intră În judeţul Dâmboviţa În zona localităţii Pătroaia Deal,
subtraversează DJ 702G Pătroaia Deal - loneşti, supratraversează râul Argeş În zona localităţii
Pătroaia Deal, subtraversează drumul comunal 91B Potlogeni Vale - Găieşti, subtraversează calca
ferata Piteşti - Găeşti, subtraversează pârâul Răstoaca la Pătroaia Vale, după care conducta ajunge la
Potopul Nou pe care Îl supratraversează la Găeşti. subtraversează D.N 7 Piteşti - Găeşti,
supratraversează Potopul
Vechi la Găeşti, subtraversează DJ 702 E Găeşti - Cobia, subtraversează D.N 72 Găeşti -

Târgovişte la Dragodana, supratraversează pârâul Mănăstirea şi subtraversează pârâul Cuparu În zona
localităţii Burduca, subtraversează pârâul Mătăsaru la Sperieleni şi subtraversează pârâul Şuta la
Silişte .
De la Silişte conducta subtraversează DJ 721 Gura Şuţii - Pierşinari, supratraversează râul Dâmbovila
la Pierşinari, subtraversează calea ferată Târgovişte - Titu la Cazaci, subtraversează DJ 722 Brăteştii
de Jos - Cazaci, după care supratraversează pârâul Ilfov la Ilfoveni.
Pe teritoriul judeţului Dâmbovila conducta de transport gazolină 0 65/8" FI Ţideni - Ploieşti

traversează unnătoarele cursuri de apă şi canale:
- supratraversare râu Argeş, localitatea Pătroaia Deal;
- subtraversare pârâu Răstoaca, localitatea Pătroaia Deal;
- supratraversare pârâu Potop Nou, localitatea Găicşti;
- supratraversare pârâu Potop Vechi, localitatea Găieşti;
- supratraversare pârâu Mânăstirca, localitatea Burduca;
- subtraversare pârâu Cupam, localitatea Burduca;
- subtraversarc pârâu Mătăsaru, localitatea Sperieţeni;
- subtravcrsare pârâu Şuta, localitatea Sperieţeni;
- supratraversare râu Dâmbovila, localitatea Pierşinari;
- supratraversare pârâu Ilfov, localitatea Ilfoveni;
- subtravcrsare râu lalomila, localitatea Băleni;
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. subtraversare pârâu Pâscov, localitatea Bucşani.

k. COllducta de gazoliuă (J 6518"F2 Ţic/elli - Ploieşti

Pe cOllducta IIU se IIIlli pOlllpează, cOllducta l/Il este golită de produs.

Conducta de 0 6518" F2, intră în judeţul Dâmboviţa (după ce traversează râul Argeş la Căteasca) în
zona localităţii Crânguri, subtraversează Dl 702A Crânguri de Sus .. Crânguri de 10s, supratraversează
pârâul Răstoaca la Pătroaia Vale, supratraversează pârâul Brebina în zona localităţii Crânguri; după
care conducta ajunge la Potopul Nou pc care îl supratraversează la Găeşti, subtraversează D.N 7
Piteşti .. Găeşti, supratraversează Potopul Vechi la Găeşti, subtraversează D.J 702E Găeşti • Cobia,
subtraversează D.N 72 Găeşti ..Târgovişte la Dragodana, travcrsează aerian pârâul Mănăstirea
şi subtravcrsează pârâul Cuparu în zona localităţii Burduca, subtraversează pârâul Mătăsaru la
Spcricţeni şi subtravcrsează pârâul Şuta la Siliştc.
De la Siliştc conducta subtraversează Dl 721 Gura Şuţii .. Pierşinari, supratraversează râul Dâmboviţa
la Pierşinari .
.+ Pe teritoriul judeţului Dâmboviţa conducta de transport gazolină 0 6518" F2 Ţieleni - Ploieşti
traversează următoarele eursuri de apă şi canale:

• supratraversare pârâu Răstoaca, localitatea Pătroaia Vale;
.. supratraversare pârâu Brebina, localitatea Crânguri;
.. supratraversare pârâu Potop Nou, localitatea Găieşti;
. supratraversare pârâu Potop Vechi, localitatea Găieşti;
.. supratraversare pârâu Mânăstirea, localitatea Burduca;
, subtraversare pârâu Cuparu, localitatea I3urduea;
• subtraversare pârâu Mătăsaru, localitatea Sperieţeni;
.. subtraversare pârâu Şuta, localitatea Sperieţeni;
• supratraversare râu Dâmboviţa, localitatea I'ierşinari;

1. COllducta de trallsport fifei (J 8" CoMa- rtlcord cu cO/llluctele magistrale de trallsport (J 10
3/4 ••FI şi F2

Conducta transporta ţiţeiul de la Staţia Cobia la conductele magistrale @ 10 314•• FI şi F2, Conducta
racord are 340 m şi nu traversează cursuri de apă.

Staţia Cobia a fost desfiinţată. Conducta a fost golită goală şi este în conservare.

III. COllductele de trallsport fifei (J 123/4" (J 14314"Cartojalli - Ploieşti

Conductele dc transport ţiţei 0 12 3/4" 0 14 314" Cartojani - Ploieşti au un traseu paralel.
Ele pornesc din depozitul de ţiţei Cartojani, judeţul Giurgiu, intră în judeţul Dâmboviţa în zona
localităţii I3rezoaiele, subtraversează în această localitate pârâul CiorogârIa şi supratravcrsează râul
Dâmboviţa, subtraversează D.J SOIA între localităţile Slobozia Moara şi Brezoaiele, subtraversează
D.N 7 Titu .. Bucureşti la Slobozia Moară, supratraversează pârâul Ilfov la Răcari, subtraversează D.N
71 Târgovişte - Bucureşti între Răcari şi Bâldana, subtraversează calea ferată Titu .. Bucureşti şi
canalul de desecare în zona localităţii Răcari, supratraversează pârâul Colentina la Ghimpaţi şi ajunge
la pârâul Crcvedia pe care îl subtravcrsează tot în zona localităţii Ghimpaţi.

În zona localităţii Butimanu supratravcrsează Izvorul Snagovului, subtraversează Dl 711
Târgovişte .. Bujoreanca între localităţile Cojasca şi I3ujoreanca, subtraversează râul lalomiţa în zona
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localităţii Cătunu, subtraversează pârâul Crivăţ la Comeşti, subtraversează DN I B şi ies din judeţul
Dâmboviţa În zona localităţii Comeşti.
Pe teritoriul judeţului Dâmboviţa conductele de transport 0 12 3/4" 0 14 3/4" Cartojani - Ploieşti
traversează următoarele cursuri de apă şi canale:
-subtraversare pârâu Ciorogârla, localitatea Brezoaiele;
- supratraversare râu Dâmboviţa, localitatea Brezoaiele;
- supratraversare pârâu llfov, localitatea Răcari;
- subtraversare canal desecare, localitatea Răcari;
- supratraversare pârâu Colentina, localitatea Ghimpaţi;
- subtraversare pârâu Crevedia, localitatea Ghimpaţi;
- supratraversare pârâu Izvorul Snagovului, localitatea Butimanu;
- subtraversare râu Ialomiţa, localitatea Cătunu;
- subtraversare pârâu Crivăţ, localitatea Comeşti.

Menţiune: Î/I cazul Î/I care la efectuarea vizitei Î/I teren peutru documentare vor fi idelltijicate şi
alte cursllri de apăl ca/lale de desecare care 111/ se regăsesc În prezentul Caiet de Sareilli, acestea
vor face obiectul documentatiei tehnice CII respectarea aceloraşi cerinţe specijicate la capitolul
"Obligaţia prestatorului".

n. Staţii de pompare pe teritoriul judeţului Dâmboviţa

1. Staţia de pOmpllTe Teiş este situată pc raza localităţii Teiş şi asigură transportul ţiţeiului la
Staţia Moreni prin intermediul a două pompe: 2PN-400 şi 2PN-340, nu arc surse de alimentare cu apă.

II. Staţia de pompare Ochiuri este situată pe raza localităţii Ochiuri şi asigură transportu!ţiţeiului
la Staţia Moreni prin intermediul unei pompe 2PN-400, nu are surse de alimentare cu apă.

III. Staţia de pompare Bucşani este situată pe raza localităţii Bucşani şi asigură transportul
liţeiului În conductele magistrale FI, F2 Siliştea-Ploieşti prin intermediul a două pompe: 2PN-5xI0,nu
are surse de alimentare cu apă.

• IV. Staţia de pompare Moreni este situată pe raza localităţii Moreni.
Asigură recepţia ţiţeiului pompat din Staţiile Teiş, Ochiuri şi Schela Moreni, după care Îl

repompează prin conducta de 0 6" RA spre Ploieşti.
În cadrul Staţiei, ţileiul este stocat În două rezervoare cu o capacitate de 2700 m3 respectiv 2500

m3
, iar apa provenită de la scurgerea rezervoarelor de ţiţei este evacuată Într-un decantor cu

capacitatea de 82 mc amplasat in incinta Staţiei Moreni, după decantare apa este pompata cu ajutorul
unei pompe 2PN35 către OMV PETROM Sud 3, iar liţeiul este reintrodus in circuitul tehnologic ..
Alimentarea cu apa potabila a staţiei se face din reţeaua municipală, apa uzată menajeră fiind evacuată
În reţeaua de canalizare a oraşului.

V. Staţia de pompare Silişte estc situată pe raza localităţii Silişte, comuna Raciu, judeţul
Dâmboviţa.

Obiectivul principal de activitate al Staţiei de Pompare Silişte este preluarea ţiţeiului din bazinul
Olteniei şi pomparea lui la rafinării, precum şi Întreţinerea sistemului de conducte aflat În subordine.
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Alimentarea cu apă se face din sursă proprie-2 foraj FI forajul FI este aprobat pentru casare) şi F2
(funcţional),care au H= 130 m (Apa este Înmagazinată Într-un rezervor metalic suprateran cu V= 2000
mc şi de aici se distribuie În reteaua de hidranti rSI.
Apele uzate menajere sunt colectate prin reţeaua de canalizare şi evacuate În staţia de epurare cu

treaptă biologică şi mecanică, care are o capacitate de epurare de Q=2,88 m3/Zi. Apele uzate epurate
sunt evacuate În pârâul Şuta.
Apele uzate tehnologice sunt dirijate prin sistemul de canalizare la decantorul de colectare scurgeri

al Statiei de pompare Silişte. Produsul colectat În acest decantor Împreună cu apa tehnologică sunt
pompate periodic În rezervorul R16.

Apele pluviale care contin urme de produs petrolier sunt colectate prin reţeaua de canalizare şi
dirijate către un separator deeantor cu trei compartimente, apa conventional curată este evaeuată În
pârâul Şuta iar produs petrolier separat este vidanjat şi ajunge in decantorul de colectare scurgeri al
statiei.

2. OBLIGAŢIILE I'RESTATORULUI

1. Întocmirea documentaţiei tehnice in conformitate cu prevederilc Ordinului M.M.r.
nr.799/2012 privind Normativul de conţinut al documentatii lor tehnice de fundamentare necesare
obţinerii autorizaliei de gospodărire a apelor, cap.lII art.42;

2. Descrierea traseelor conductelor care tranzitează judetul Dâmboviţa;
3. Sustinerea documentaţiei tehnice În faţa autorităţilor de reglementare;
4. Efectuarea oricarei modificări/completări În limitele conlinutului impus de Ordinul M.M.r.

nr.799/20l2;
5. Intocmire Plan de situaţie al traseului in coordonate STEREO 70 şi sectiuni transversale ale

traversarilor identificate prin coordonate STEREO 70;
6. Realizarea profilelor longitudinale/transversale ale conductelor la traversările cursurilor de

apa/canale de irigatie;
7. Caracteristici tehnice traversări cursuri de apa;
8. Studii hidrologice realizate in baza debitelor confirmate de autoritatile aflate in subordinea

ANAR Bucuresti, cu asigurarile aferente clasei de importanta
9. Coordonate Stereo al forajelor pentru alimentare cu apă;
10. Fişa tehnică ale traversărilor.

Termenul de realizare a documentaţiei este de 60 zile de la semnarea contractului.

3. CERINŢE TEHNICE

Documentaţia tehnica trebuie sa conţină in mod obligatoriu copia certificatului de atestare a
elaboratorului, in conformitate cu reglementările legale privind organizarea activităţii de certificare a
unităţilor specializate În elaborarea de documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor
de gospodărire a apelor (conform art.42, alin ldin Ordinul M.M.r. nr.799/2012).

Documentaţia tehnică se va intocmi in 4 exemplare format hârtie şi 1 exemplar format sofi CD-
ROM (pdf).

4. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Să pună la dispoziţie prestatorului pentru intocmirea documentaţiei tehnice, datele pc care le
deţine si pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului.
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Executantul va Înainta beneficiarului documentaţia tehnica pe baza de proees verbal de predare
primire.

Documentaţia tehnică se va Întocmi În 4 ex. fonnat hârtie şi l format soft CD-ROM (pdf)

6. CONDIŢII TEHNICO - FINANCIARE

Oferta financiară va ţine cont de toate cheltuielile necesare Întocmirii documentaţiei
tehnice, inclusiv deplasările În vederea obţinerii datelor necesare Întocmirii lucrări.

ŞEF DEPARTAM NT
JURIDIC ACTIVIT ĂT RE L' MENTATE

Jr. DUMITRAC tARIA

ŞEF BIR.OU AUTORIZAŢII~DIU
Ing. BARBULESCU AND~LA

Birou Autorizaţii Mediu
Ing. Pelin Simona

~"'"
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

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

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

(denumirea /numefe ofer/antului)
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)
FORMULAR DE OFERTĂ

•

•

Către _
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
______________________________ ' ne oferim ca, in

(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 in 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

(ziualluna/anul)
pentru noi şi poate fi acceptată oricând inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

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

Precizăm că:

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

D nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza op!iunea corespunzătoare)

Am inţeles şi consimţim că, in cazul in care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie in 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__

________ .,in calitate de , legal autorizat să semnez
(semnatura)

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

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele
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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, la clauzele contractuale obligatorii.

Data completarii: _

Operator economic

(semnatura autorizata)
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Formular. nr. 4

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, ' reprezentant
imputernicit al _
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele
prezentate in tabelul anexat sunt reale .

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte in fiecare detaliu
şi inteleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
______________________ cu privire la orice aspect tehnic
si financiar in legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _

Operator economic,

(semnatura autorizată)
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Anexa 1 la Formularul nr. 4

Nr,
Procent

Obiectul Denumirea/numele Preţul tetal indeplinit Perioada
Crt. Cedul Calitatea Cantitatea

contractului CPV
prestaterul uilcli entu lui prestaterului')

al de (U.M.)
de

Adresa contractului prestater derulare")
%

O 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

.....

Operator economic,

(semnatura autorizată)

') Se precizează calitatea in Care a participal la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau
conlraclanl conducător (lider de asociajie); contractant asociat, subcontractant.
") Se va preciza perioada de incepere şi de finaliza re a fumizarii
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

nr. S-CA - CD din _

Intre

1. PĂRŢI LE CONTRACTANTE
CONPET S.A. cu sediul În Municipiul Ploiesti, 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 Ploiel?ti, reprezentata legal prin dl. ing. Liviu lIaşi - Director General
I?idona. ec. Sanda Toader - Director Economic, În calitate de Beneficiar

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

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea de către Prestator a serviciilor de elaborare

documentaţie tehnică necesară obţinerii autorizaţi ei de gospodărire a apelor pentru obiectivul
"Traversări cursuri de apă cu conducte de transport ţiţei şi gazolină pe teritoriul judeţului
Dâmboviţa", În perioada convenită, În conformitate cu solicitarile Caietului de sarcini (Anexa nr. 1). cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract I?icu legislaţia În vigoare În domeniu.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Valoarea totală a serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnice necesară obţinerii

autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru obiectivul "Traversări cursuri de apă cu conducte de
transport ţiţei şi gazolină pe teritoriul judeţului Dâmboviţa", este de Iei, fără TVA. Valoarea
contractului este fermă În lei, pe toata durata acestuia.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră În vigoare la data semnării de către ambele părţi contractante.
4.2. Durata contractului este de 3 luni de la data intrării În vigoare.
4.3. Termenul de prestare a serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnice necesară obţinerii

autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru obiectivul "Traversări cursuri de apă cu conducte de
transport ţiţei şi gazolină pe teritoriul judeţului Dâmboviţa" este de 60 de zile de la semnarea
contractului.

5. D~FINIŢII
5.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. Beneficiar I?i 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 prestare fac obiectul contractului;
e. specificatii tehnice - specificaţiile, cerintele tehnice sau altele asemenea prevăzute În Caietul

de sarcini I?iÎn propunerea tehnică;
f. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute În Caietul de

sarcini I?iÎn 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
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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.1. 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 in 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 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 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 Încalcarea 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 in
care o astfel de incălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini intocmit 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 in scopul asigurării
Beneficiaruluii de indeplinirea cantitativă, calitativă şi in perioada convenită a contractului.
Garanţia de bună execuţie este de 10% din valoarea totală, fără TVA a contractului, respectiv, in
cuantum de lei. În cazul in care valoarea contractului se modifică, Prestatorul are obligaţia de a
actualiza cuantumul garanţiei de bună execuţie in 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 ii comunică Beneficiarului codul IBAN al contului deschis şi extrasul 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 ii
comunică Beneficiarului codullBAN al contului deschis in vederea virării sumelor reţinute drept
garanţie de bună execuţie şi extrasul de la bancă reprezentând dovada virării in acest cont a garanţiei
de bună execuţie reprezentând 10% din valoarea totală, fără TVA a contractului. Predarea adresei şi a
extrasului de cont in original de către Prestator Beneficiarului se face in baza unui proces verbal de
predare - primire Încheiat intre părţi 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
inregistrare alocat acestora (in original) la intrarea in CONPET.
(4) În situaţia in care Prestatorul expediază originalul adresei şi a extrasului bancar prin poştă cu
confirmare de primire, aceste acte vor fi insoţite de o notă de inaintare semnată de reprezentantul legal
al Prestatorului care să 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, in limita
prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu işi indeplineşte şi/sau işi indeplineşte in 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 intârziere şi/sau a daunelor interese datorate ca urmare a neindeplinirii
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. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute in contract şi Caietul de Sarcini

cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi in conformitate cu
propunerea sa tehnică.

11.2. (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciul in conformitate cu legislaţia in vigoare
inclusiv normative / norme / standarde / prescripţii tehnice.

(2) Prestatorul se Obligă să respecte prevederile Ordinului MMP nr.799/2012 privind normativul
de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii autorizaţi ei de gospodărire a
apelor.

11.3. Prestatorul garantează calitatea documentaţiilor executate.
11.4 Să participe la inspecţia in teren organizată de reprezentantul Administraţiei Bazinale de

Apă Dâmboviţa reprezentanţi care au competenţe pe zona studiată.
11.5. Să efectueze modificările şi completările cerute de autoritatea competentă şi să respecte

termenele impuse de aceasta.
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11.6. Completarea documentaţiei tehnice se va face fără cheltuieli suplimentare din partea
Beneficiarului.

11.7. in cazul in care la efectuarea vizitei in teren pentru determinare vor fi identificate şi alte
cursuri de apă/canale de desecare care nu se regăsesc in Caietul de Sarcini, acestea vor face obiectul
documentului tehnic cu respectarea aceloraşi cerinţe specificate la obligaţiile prestatorului din Caietul
de Sarcini.

11.8. Obligaţii de bună conduită ale Prestatorului
(1) Prestatorul va acţiona Întotdeauna 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 În conflict cu obligaţiile
sale contractuale În 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 În
scopul de a determina ori recompensa indeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind
contractul de servicii sau orice alt contract Încheiat cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza
orice persoană În 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 atăt Prestatorul căt 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 in 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 Încetarea Contractului.
in acest sens, cu excepţia cazului În care se obţine acordul scris prealabil al Beneficiarului, Prestatorul
şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzănd 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 În scopul executării Contractului.

(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 părţii lezate de a
pretinde plata de daune interese. in acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită pănă la data rezilierii contractului.
Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale :
i. comisioanele care nu sunt menţionate in Contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil
incheiat 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 in cazul oricărei suspiciuni cu privire la
existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

12. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI
12.1. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Prestatorului informaţiile pe care le

deţine, necesare realizării obiectului contractului.
12.2. Beneficiarul se obligă:
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a) sa primească documentaţia tehnică necesară obţinerii autorizaţi ei de gospodărire a apelor
pentru obiectivul "Traversări cursuri de apă cu conducte de transport ţiţei şi gazolină pe teritoriul
judeţului Dâmboviţa" in termenul precizat in prezentul contract pe baza unui proces verbal de
predare primire, incheiat intre prestator şi Sef Birou Autorizatii Mediu,

b) să platească preţul lucrării la scadenţă.

13. RECEPTIE SI VERIFICĂRI
13,1, Beneficiarlil are dreptul de a verifica modul de presta re a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu solicitarile caietului de sarcini şi cu prevederile din propunerea tehnico -
economică.

13.2. Documentaţia tehnică necesară obţinerii autorizaţiei de gospodări re a apelor pentru
obiectivul "Traversări cursuri de apă cu conducte de transport ţiţei şi gazolină pe teritoriul
judeţului Dâmboviţa" ce face obiectul prezentului contract se va preda Beneficiarului in 4 (patru)
exemplare format hărtie şi 1 ex. format CD-ROM (pdf.) printr-un Proces Verbal de Predare Primire a
acesteia, in termenul prevăzut la art. 4.3.

13.3. Receptia documentaţiei ce face obiectul prezentului contract se realizează prin intocmirea
unui proces verbal de recepţie din care sa reiasă avizarea favorabilă a documentaţiei incheiat Între
prestator şi Şef Birou Autorizatii Mediu .

14. ÎNCEPERE, FINALlZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE
14.1. Prestatorul are obligaţia de a Începe prestarea serviciilor imediat după semnarea

contractului.
14.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de părti ,
(2) În cazul in care: '
a) orice motive de intârziere ce nu se datorează Prestatorului; sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni, altfel decât prin Încălcarea

contractului de către Prestator şi care il indreptăţesc pe acesta să solicite prelungirea perioadei de
presta re a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare şi vor semna un act adiţional.

14.3. Cu excepţia prevederilor clauzei 18 şi in afără cazului in care Beneficiarul este de acord
cu o prelungire conform clauzei 14.2(2), o intărziere in indeplinirea contractului dă dreptul
Beneficiarului de a solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor c1auzei 16.

15. MODALITATI DE PLATA
15.1 Prestatorul va emite factura conform art. 319 alin. (1), din Legea nr. 227/2015 privind

Codul Fiscal. Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata facturii cu ordin de plată in lei după obţinerea
Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor.

15.2 Termenul de plată: maxim 30 de zile de la inregistrarea facturii la Beneficiar.

16. PENALlTĂTI.
16.1. În cazul 'in care, Prestatorul nu işi indeplineşte, in termenele prevăzute la art. 4 al

prezentului contract obligaţiile asumate, Beneficiarul va calcula penalităţi in cuantum de 0,5 %/zi din
valoarea serviciilor neprestate sau a celor prestate necorespunzător, incepând cu prima zi de
intârziere, până la indeplinirea efectivă a obligaţiilor.

16.2. (1) Penalităţile calculate vor fi notificate către Prestator. Prestatorul are l?bligaţia de a
achita penalităţile in termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii notificării. In acest caz,
Beneficiarul va emite factura dupa incasarea sumei reprezentând penalităţi.

(2) Neplata penalităţilor de intârziere in 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 intârziere, datorate ca urmare a neindeplinirii obligaţiilor la termenele stabilite prin
contract. Beneficiarul are obligaţia de a notifica penalităţile Prestatorului, precizând obligaţiile care nu
au fost respectate.

16.3. În cazul in care Beneficiarul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevăzute la art. 15.2, acesta are obligaţia de a plăti Prestatorului penalităţi in cuantum de
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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 reziliat, 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 în perioada de derulare a contractului,
e) Prestatorul nu a prezentat în termenul stabilit documentul privind constituirea în condiţiile

prevăzute în contract a Garanţiei de bună execuţie.
17.5. (1) La rezilierea contractului pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 17.4,

Beneficiarul are dreptul de a pretinde daune interese in 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, atât pentru prejudiciul suferit cât şi pentru beneficiul
nerealizat.

(3) Contractul poate inceta şi prin acordul părţi lor sau declararea falimentului Prestatorului.
(4) Părţi le convin că sunt de drept în întârziere prin simpla ajungere la scadentă a oricarei

obligaţii neexecutate, instituite prin contract, fără necesitatea transmiterii în acest sens a vreunei
notificări.

18. FORŢA MAJORĂ
18.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
18.2. 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.
18.3. 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 ii stau la dispoziţie, in
vederea Iimitării 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 încetarea 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, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
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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 judecătoreşti competente
de la sediul Beneficiarului.

21. COMUNICĂRI
21.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la indeplinirea 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

corespondenţa intre părţi, vor fi elaborate în 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 SI SUBCONTRACTAREA
22.1. Prestatoru( nu poate cesiona obligaţiile asumate prin prezentul contract.
22.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati în propunerea sa

tehnică sau numai dupa obţinerea acordului scris din partea Beneficiarului.
(2) Prestatorul răspunde în mod direct fata de Beneficiar pentru orice neconformitate aparuta în

executia lucrarii şi care se datoreaza unui subcontractant precum şi pentru orice pretenţie ridicata de
un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.

22.3. (1) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care a subcontractat părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
Beneficiarul.

(2) Prestatorul 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.

22.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care
îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.

(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 conform 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 intocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective
nu inseamnâ că ea a renunţat la acest drept al său.



Prezentul contract s-a incheiat astazi, " la Ploieşti, in 2 (doua) exemplare, cate
unul pentru fiecare parte contractanta.
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BENEFICIAR
CONPET SA PLOIESTI

PRESTATOR
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