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j .

Invitatie de participare

•

•

Prin prezenta invitam operatorii economici sa depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a
contractului ce are ca obiect "polita de asigurare de raspundere civila la manevra feroviara"

• Valoarea estimata totala a achizitiei este de 10.000 lei, fara TVA/2 ani.
• Criteriul de atribuire- pretul cel mai scazut.
- Departajarea ofertelor cu pret egal in cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul

propunerii financiare acelasi pret: Ofertantilor li se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis. In
acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

• Modul de prezentare al ofertei
Oferta financiara va fi Întocmita În lei fără TVA, va cuprinde totalitatea operaţiunilor care urmează a fi

efectuate În cadrul contractului (formularul nr. 2 si anexa la acesta) si va fi considerata acceptabila oferta care
nu depaseste valoarea estimata a achizitiei.

Propunerea tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat sa se respecte cerintele prevazute in
caietul de sarcini si in formularul de contract si sa asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondentei
intre aceastea si respectivele cerinte.

Ofertantul va accepta prin semnatura conditiile contractuale din formularul de contract solicitand pana
la data depunerii ofertei, eventualele amendamente.

Oferta intocmita in alte conditii decat cele din prezenta invitatie va fi considerata neconforma.
Nu se accepta depunerea de oferte alternative .
• Perioada de valabilitate a ofertei
Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la termenul ~~ de primire a ofertelor.
• Data limită de depunere a ofertelor: /0. /0, 020/:1- , ora 6..~~ , inclusiv
Oferta se Întocmeste pe suport de hartie, Într-un singur exemplar, se introduce intr-un plic sigilat pe

care se va mentiona adresa ofertantului, denumirea achizitiei si inscriptia <lAnu se deschide decat in prezenta
comisiei de evaluare" si se depune la sediul Conpet S.A. din Ploieşti, str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, la
Registratura societatii situata la parter, de luni-joi intre orele 08.10 - 16.00 si vineri intre orele 08.10 - 13.00,
direct sau prin posta.

Informaţii suplimentare se pot obţine, fax 0244/402.386, telefon 0244/401.360, int.2225, Exp AP Laura
Mihail, ServoAchizitii sau pe adresa de emaillaura.mihail@conpet.ro

• Modul de finalizare a achizitiei : incheiere contract.
Pretul contractului este considerat, ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada

de derulare a contractului.
Anexat prezentei transmitem: scrisoare de inaintare (formularul nr. 1), formularul de oferta (formularul

nr. 2), declaratia privind conditiile contractuale (formularul nr.3), caietul de sarcini si formularul de contract.

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII

Ing. p~orina

DIRECTOR DIRECTIA COMERC LĂ SI ACTIVITĂTI REGLEMENTATE, "
ria Dumitrache

.A.
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

• Catre,
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Formularul nr. 1

Inregistrat la sediul CONPET S.A. Ploiesti
nr. __ 1 _

SCRISOARE DE INAINTARE

•

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

Ca urmare a anuntului de participare aparut in /invitatiei de participare nr.
_____ din privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

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

(denumirea /numele ofertantului)
urmatoarele:

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

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

Data completarii _

Cu stima,

Operator economic

(semnatura autorizata)

Formularul nr. 2

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

(denumirea/numele)

CONPET S.A., România
Str. Anul 1848 nr. 1.3. Ploieşti, 100559. Prahova
Tel: +40 . 244 . 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF:RO1350020; Cod CAEN4950; J29/6122.01.1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569 842,40 lei

FORMULAR DE OFERTĂ

•

•

Către _
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_____________________________ , ne oferim ca, În

(denumirea/numele operatorului economic)

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse În documentaţia mai sus menţionată, să prestam

(denumirea achizitiei)
pentru suma totala de Euro, TVA 0.00.

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, În cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile in
termen de zile.

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 __ /__ /__

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

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

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

•

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Pretul pentru obiect "polita de asigurare de raspundere civila la manevra feroviara" este:

2. Termenul de plată al facturi este de 30 de zile de la data înregistrării acestora la beneficiar .

Operator economic,

(semnatura autorizata)

e-mail: conpet@conpetro
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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)

e.mail: conpet@conpetro
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CAIET DE SARCINI
PRIVIND ACHIZITIA UNEI POLITE DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE, ,

CIVILĂ LA MANEVRA FEROVIARĂ

1. GENERALIT ĂTI,

1.1 Prezentul caiet de sarcini reglementează condiţiile pe care trebuie să le
acopere poliţa de asigurare de răspundere civilă la manevra feroviară
faţă de terţi. Poliţa de asigurare va fi Încheiată şi pentru despăgubiri În
caz de incidente/accidente În care pot fi implicate cele 68 vagoane şi
13 locomotive proprietate Conpet SA.

1.2
II. DOCUMENTE DE REFERINT Ă,

2.1 OMT 535/2007 capitolul III, art. 15

III. CONDITII PREVĂZUTE ÎN POLITA DE ASIGURARE, ,

3.1 Asigurare în caz de accidente/incidente feroviare in timpul fumizarii
serviciului de manevra feroviara la transportul mărfurilor periculoase,
inclusiv infiltraţii, poluare şi contaminarea aerului,solului,apei precum
si pentru indepărtarea, reducerea sau curatarea substanţe lor infiltrate,
poluante sau contaminate.Societatea Conpet SA execută numai
manevra feroviară;

3.2 Daune materiale produse bunurilor aflate in exteriorul materialului
rulant si aparţinand unor terţe persoane;

3.3 Vatămari corporale suferite de terţe persoane aflate in afara
materialului rulant;

3.4 Decesul unor terte persoane aflate in afara materialului rulant;
3.5 Valoarea despăgubirii să fie În valoare de minim 40000 euro/an.
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IV. NECESITATEA ACHIZITIEI,

4.1 Poliţa de asigurare de răspundere civilă la manevra feroviară este
necesară pentru emiterea "Acoperirii financiare privind raspunderea
civilă" de către AFER Bucureşti, aceasta fiind anexă la Licenţa de
Manevră.

4.2 Poliţa de asigurare trebuie încheiată cu o firmă de asigurări acreditată.

V. DURATA POLITEI DE ASIGIURARE DE RĂSPUNDERE,
CIVILĂ LA MANEVRA FEROVIARĂ

5.1 Poliţa de asigurare trebuie sa aibă minim 2 ani valabilitate începând
cu data de 03.11.2017.

IDirector;i,je Transport
Dr.Ing.~be Ionescu

\\ .
. Şef Serviciu Managemen ul
Ing. Alexandru Niţă

Şef Birou Programare, Exploatare CF

~ng.NicOlpiU

Intocmit,
Ing. Marian Tudor

~
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•

CONTRACT DE SERVICII
nr. S-CA - CD__ din _

Intre,
1. Părţile contractante
1.1 CONPET S.A., cu sediul social În Mun. Ploiesti, Str. Anul 1848, Nr 1-3, Jud. Prahova, cod poştal
100559, telefon 0244401360, fax 0244402304, C.U.1. 1350020, Înregistrată În Registrul Comerţului sub nr.
J29/6/1991, cont IBAN nr. R038 RNCB 0205 0448 6570 0001 deschis la BCR Ploiesti, reprezentată legal
prin Director General dl. ing. Liviu ILASI si Director Economic d-na. Sanda TOADER, in calitate de
Achizitor,

şi
1.2. cu sediul in , str. , nr. ,
jud.____ telefon , fax , cod de inregistrare fiscala RO
________ , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul , avand cod IBAN
_______________ deschis la ,' reprezentată prin
______ În calitate de PRESTATOR.

2. Obiectul contractului
2.1. - Prestatorul se obligă să presteze pentru achizitor, serviciu "polita de asigurare de raspundere civila la
manevra feroviara", În perioada convenita si În conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
Riscurile asigurate de Prestator sunt riscurile de asigurare in caz de:
- accidente/incidente feroviare in timpul furnizarii serviciului de manevra feroviara la transportul de marfuri
periculoase, inclusiv infiltratii, poluare si contaminare aerului, solului, apei precum si pentru indepartarea,
reducerea sau curatarea substantelor infiltrate, poluante sau contaminate;
- daune materiale produse bunurilor aflate in exteriorul materialului rulant si apartinand unor terte
persoane;
- vatamari corporale suferite de terte persoane aflate in afara materialului rulant;
- decesul unor terte persoane aflate in afara materialului rulant.

3. Pretul contractului si modalitatea de plata
3.1. - Preţul serviciilor prestate de catre prestator pentru achizitor este de EURO (curs BNR din
ziua platii), TVA 0,00, conform propunerii financiare, anexă la contract.
3.2. - Achizitorul va plăti pretul contractului catre prestator, in termen de 30 de zile de la data semnarii
contractului de ambele parti, prin virament bancar in contul prestatorului - IBAN nr .
deschis la Banca .
3.3.- Preţul contractului nu se ajustează, este ferm si nu se modifica pe intreaga durata a prezentului
contract.

4. Durata contractului
4.1. - Durata prezentului contract este de 24 (douazeci si patru) luni incepand cu data de 03.11.2017.

5. Definitii
5.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre achizitor si un
prestator de servicii, in calitate de prestator; prezentul contract si toate anexele sale.
b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - servicii pentru "asigurarea de raspundere civila pentru servicii de transport feroviar tip C (numai
manevra feroviara, inclusiv marfuri periculoase)"
e) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in propunerea tehnica;



f) forţa majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si,
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo.
g) termene - Termenele se vor socoti conform art 181-184 CPC.

Cand termenul se socoteste pe ore, acesta incepe sa curga de la ora zero a zilei urmatoare. Cand
termenul se socoteste pe zile, nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul, nici ziua in care
acesta se implineste.

Cand termenul se socoteste pe saptamani (luni sau ani) el se implineste in ziua corespunzatoare
din ultima saptamana, ori din luna sau din ultimul an. Daca ultima luna, nu are zi corespunzatoare celei in
care termenul a inceput sa curga, termenul se implineste in ultima zi a acestei luni.

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

Termenul care se socoteste pe zile, saptamani, luni sau ani, se implineste la ora 24 a ultimei zile in
care se poate implini actul.

6. Documentele contractului
6.1. - Documentele contractului sunt:

a) caiet de sarcini (anexa nr. 1)
a) propunerea tehnică şi propunerea financiară (anexa nr. 2);
b) polita de asigurare se va elibera dupa semnarea contractului de catrea ambele parti

7. Obligaţiile prestatorului
7.1. - Prestatorul se obliga sa remita catre beneficiar, polita de asigurare, la momentul semnarii prezentului
contract.
7.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract În perioada convenita
şi În conformitate cu obligaţiile asumate.
7.3. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate În propunerea
tehnică si financiara, anexă la contract.
7.4. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul Împotriva oricăror 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 serviciile
prestate.
7.5. - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul Împotriva oricăror 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.
7.6. - Prestatorul se obliga sa execute serviciile prevăzute În contract cu profesionalismul şi promptitudinea
cuvenite angajamentului asumat şi În conformitate cu propunerea sa tehnică.
7.7. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor ce fac obiectul prezentului contract,
precum si pentru siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de presta re utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit pe toată durata contractului.

8. Obligaţiile achizitorului
8.1. - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit În prezentul contract pentru serviciile prestate,
numai dupa remiterea de catre prestator catre achizitor a politei de asigurare.
8.2. - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate În termenul convenit.
8.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator În termen de maxim 30 de zile de la
semnarea prezentului contract.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1. - În cazul În care, Prestatorul nu Îşi Îndeplineste obligaţiile asumate prin contract, Achizitorul are dreptul
de pretinde, ca penalităţi, o sumă in cuantum de 0,5% din valoarea serviciilor neprestate sau prestate
necorespunzator, pentru fiecare zi de intarziere.
9.2. - În cazul În care achizitorul nu achita contravaloarea politei de asigurare În termen de 30 zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi o suma echivalenta cu
0,5% pe zi de intarziere din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
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9.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, În mod culpabil,
dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a
pretinde plata de daune-interese.
9.4. - Achizitorul Îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intra in procedura falimentului, cu condiţia ca
această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator.
În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
Îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

10. Litigii
10.1. - Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
10.2. - In cazul in care nu este posibila rezolvarea neintelegerilor pe cale amiabila, partile se vor adresa
instantelor de judecata, competente material de la sediul achizitorului.

11. Limba care guvernează contractul
11.1. - limba care guvernează contractul este limba română.

12. Comunicări
12.1. - Orice comunicare Între părţi, referitoare la Îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă
În scris.
12.2. - Orice document scris trebuie Înregistrat atât În momentul transmiterii, cât şi În momentul primirii.
12.3. - Comunicările Între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării În scris a primirii
comunicării.

13. Legea aplicabilă contractului
13.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost incheiat in Ploiesti, astazi data de '
originale, câte unul pentru fiecare parte.

În 2 (două) exemplare

ACHIZITOR
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