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Nr. inreg

I nvitalie de participare

Prin prezenta, invitdm operatorii economici interesati sd depund ofeftd pentru atribuirea prin
achizitie directd a contractului de achizitie ce are ca obiect furnizare Curelitor cu api sub presiune
(3 bucati)

Valoarea estimatd totald a achiz itiei este de 78.000 lei(pentru 3 aparate), fdrd TVA
o Criteriul de atribuire - prelul cel mai scezut.
. Capacitatea tehnicd Fi/sau profesionald

Ofeftantul trebuie sa facd dovada ce a fivrat un produse similare in ultimii 3 ani (calculali/implinili
p€tnd la termenul limitd de depunere a ofertebr) . Se va prezenta formularul nr 2 si anexa la acesta
Modul de zentare

Oferta financiard va fi intocmitd in lei fdrd TVA. in valoarea ofertei vor fi incluse toate
cheltuielile necesare pentru furnizarea produselor $i va fi consideratd acceptabid, ofefta care nu
depage.pte valoarea estimatd a achiziliei.

Propunerea tehnicd va fi intocmitd Si prezentatd astfel incAt sd se respecfe cerinlele prevdzute
in caietul de sarcini qi in draftul de contract sl sd asigure posibilitatea identificdrii gi verificdrii
coresponden,tei intre aceastea gi respectivele cerinte.

Ofeftantul va accepta prin semndturd (formularul nr. 3) condiliile contractuale din draftul de
contract solicitend pdnd la data depunerii ofertei, eventualele amendamente.

Ofefta intocmitd in alte condilii decAt cele din prezenta invitatie va fi consideratd neconforme.
Nu se acceptd depunerea de ofefte alternative.

o Perioada de valabilitate a ofeftei
termenul limita de primire a ofeftelor.

inclusiv.

declaralia privind lista principalelor furnizdri de produse in ultimii 3 ani, contract, declaralia privind

conditiile contractuale

Director Directia Comercia ate
Jr. Anamaria 'tra

$ef Serviciu chizitii

Perioada de valabilitate a oferlei este de 60 de zile de la
. Data limitit de depunere a ofeftelor .. J,t l/1. 2'tr 17 ora 1603

lng. Florina Po0escu

serviciueffii
'na losif

2. t{0'/. 2017

Ofefta se intocmerte pe supoti de hdftie, intr-un singur exemplar, se introduce intr-un plic
sigilat pe care se va mentiona adresa ofertantului, denumirea achiziliei $i inscrip.tia "A nu se
deschide decet in prezenta comisiei de evaluare" gi se depune la sediul Conpet S.A. din Ploie$ti, str.
Anul 1848 nr.1-3, Ploiegti, la Registratura societatii situatd la pafter, de luni-joi intre orele 08.10 -
16.00 $i vineriintre orele 08.10 - 13.00, direct sau prin pogtd.

lnforma[ii suplimentare se pot obline, la fax 0244/402.386, telefon 0244/401.360, int. 2241,
Exp. AP Corina losif sau Exp AP Camelia Barbuceanu Serv. Achizi,tii sau pe adresa de email
corina.iosif@conpet.ro sau camelia.barbuceanu@conpet.ro

. Modul de finalizare a achizitiei: incheiere contract.
Prelul contractului este considerat ferm exprimat, neputAnd fi modificat sau ajustat pe toatd

perioada de derulare a contractului.
Anexat prezentei transmitem: scrisoare de inaintare, caietul de sarcini, formularul de ofefte,

Exp. AP



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Cdtre,

Formularul nr 1

lnregistrat la sediul CONPET S.A. Ploiesti
nr. /

SCR'SOARE DE qNAINTARE

CONPET S.A.

Adresa: str. Anul 1848, nr. 1-3. Ploiesti. la Reoistratura societdtii. situatd
la pater, luni-ioi intre orele 08.15 - 16.00 si vineri intre orele 08.15 -
13.00.

Ca urmare a invitaliei de pafticipare apdrut pe
din

/invitaliei de pafticipare nr.
privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractul ui

(de n u m ire a contractu I u i de ach izitie)
nol. , va transmitem alaturat

( de n u m i re a /n um el e ofe ia nt ul u i )
urmatoarele:

1 . Documente anexate,
2. coletul sigilat si ,arc@al si intr-un numarde 

-copii:
- ofefta;
- documentele care insotesc ofefta.

Avem speranta ca ofefta noastra esfe corespunzatoare sl va saftsface cerintele.

Data completarii

Cu stima,

Operator economic

(semnatura autorizata)



OPERATOR ECONOMIC Formularul nr 3

(denumirea/numele)

D EC LARATI E P RIVI N D C LAUZE LE CO N T RACTU ALE O B LI G ATORI I

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

am luat la cunostinta de clauzele
contractuale asa cum sunt precizate in contract

E nu am propuneri de modificare

D am urmatoarele propuneri de modificare.

lnteleg ca oferta depusa de noi poate fi respinsa ca neconforma, in cazul in care facem
propuneri de modificare a clauzelor contractuale obligatorii, astfel cum sunl acesfea 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.

lnteleg ca prezenta declaratie face pafte integranta din oferla prezentata de societatea pe
care o reprezint, ofefta 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 completdrii:

Operator economic

(semnatura autorizata)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

(denumirea societatii Si adresa completd)
Domnilor,
Examindnd documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai oferlantului

@ 
, ne oferim ca, in

conformitate cu prevederile gi cerinlele cuprinse in documentatia mai sus mentionatd, se furnizdm

(denumirea produselor)
pentru suma totala de RON, la care se adaugd taxa pe valoarea adaugata in
(suma in litere si in cifre)
valoare de

(suma in litere si in cifre)
Ne angajdm ca, in cazul in care ofefta roastrd esle stabilite cegigdtoare, sd furnizam

produsele in termen de _zile, conform cerintelor caietului de sarcini.
Ne angajdm sd mentinem aceastd ofertd valabild pentru o duratd de

(durata in litere si cifre)
zile, respectiv pand h data de _ , gi ea va ramAne obligatorie

(ziua/luna/anul)
pentru noi gi poate fi acceptatd oricend inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pitnd la incheierea gi semnarea contractului, aceastd ofefte, impreund cu comunicarea
transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este stabilftd cagigdtoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.

Precizdm cd:

D depunem ofeftd altemativd, ale cdrei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofeftd separat,
marcat in mod clar "alternativd";

Dnu depunem ofeftd altemativd.

( se b ife aza opli u ne a coresp u nzdtoa re )

v Am inteles gi consimlim cd, in cazul in care ofefta noastrd este stabilitd ca fiind cegigdtoare,
se constituim garantia de bund execulie in conformitate cu prevederile din documentatia de
atribuire.

intetegem ca nu sunteli obligali sd acceptati ofefta cu cel mai scdzut prel sau orice altd
ofeftd pe care o puteti primi.

RON

in calitate de , legal autorizat sd semnez

Data / /

(semnatura)
ofefta pentru gi in numele

(de n um i re/n u me operator econom ic)

Catre



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

2. Garanlia de bund execulie va fi in cuantum de _
(10 % din valoare@e date a

achizitiei) gi se constituie prin:

Scrlsoare de garantie bancara de buna executie
Retineri succesive din sumele datorate pentru facturi paftiale
Virament bancar, prin deschiderea unui cont la dispozitia Conpet.

3. Durata totald de furnizare:- in termen de 10 zile de la constituirea garantiei de buna executie

4. Livrarea se va face la sediul Administrativ ll al CONPET S.A. Ploiesti, str. Rezervoarelor, nr.8

Operator economic,

(semnatura autorizatd)

cft.
Denumire produs Cantitate

(u.M.)
Pret unitar

(lei/buc)
Pretul total

(tei)
TVA
(tei)



Formulorul nr 2

DECLARATTE PRtVtND LTSTA PRtNCtpALELOR
pRoDUSE FURNtzATE itt ulrtrutt g arut

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
declar pe propria raspundere, sub

*-. sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ci datele prezentate in tabelul de mai jos sunt
reale.

Subsemnatul declar ce informaliile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu gi

inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii gi confirmirii declaratiilor, situatiilor
gi documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificdrii datelor din
prezenta declaratie.

Subsemnatul aulorizez prin prezenta orice institu!ie, societate comerciald, bance, alte
persoane juridice si furnizeze informatii reprezentanlilor autorizali ai

cu privire la orice aspect tehnic Ai
(denumirea gi adresa autoidtii contnctante)

financiar in legature cu activitatea noastre.
Prezenta declaratie este valabilS pini la data de

(se precizeazd data expidii peioadei de valabilitate a ofeftei)

Operator economic,

(semnatura autorizatd)



Nr.
Crt

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Den u m irea/n u me le
achizitorului/clientulu i

Adresa

Calitatea
furnizorului*)

Prelul total
al

contractului

Procent
executat

Perioada de
derulare a

contractului*)

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2

Operator economic,

(semnatura autoizatd)

*) Se precizeaze ca latea in care a paiicipat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducdtor (lider de asocialie); contractant asociat, subcontractant.
"') Se va preciza data de incepere 5i de finalizare a lucrdrilor (luna, an - luna, an).

7



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICA

1 . Valoarea produselor/ serviciilor gi/sau lucrdrilor subcontractate:

2. Garanlia de bund execulie va fi in cuantum de
(10 % din valoarea fara TVA a contractului, conform Fisei de date a achizitiei)

gi se constituie prin:

! Scrisoare de garantie bancara de buna executie
tr Virament bancar, prin deschiderea unui cont la dispozitia Conpet.

3. Durata totalS de furnizare. zile de la data semnerii contractului
(confotm invitatiei de padiciparc)

4. Garantia acordati produsului este de
recepfie a produsului.

luni de la data Procesului verbal de

Nr.
crt.

S ubcontractant
Denumire/produselor/servicii

subcontractate

Procent
subcontractat din

pretul total
ofertat

Valoare
subcontractate

1

2

6. Solutiile tehnice adoptate

7. Justificarea solufiilor tehnice adoptate:

Operator economic,

( se m n at u ra a u to ri z ate)

8

5. Respectarea etapelor de executie si cenntelor prezentate in Caietul de sarcini:



CONPET
CoNPET S.A., Romania

str. Anul 1848 nr. 1-5, Ploie$i, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360: fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: R0 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.0'1.1991
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DIRECTIA DEZVOLTARE MENTENANTA
Serviciul Transporturi

Caiet de sarcini

1. GenerafiEti
1.1. Prezentul caiet de sarcini reglementeaze condiliile tehnice obligatoii ce trebuie
indeplinite de un furnizor, in vederea furnizdrii a trei aparate de tip ,,Curd{itor cu apd
sub presiune" pentru autoturisme, camioane gl p,ese, filtre, instalalii de productie.

2. Caracteristici tehnice
- aparat nou, neutilizat, fabricat anul curent;
- mobil cu roti de ghidare gi roli cu pneuri din cauciuc;
- cu slslem de incdlzhe a apei pdnd la maxim 155 grade Celsius;
- domeniul de utilizare: curdlare mijloace auto, ateliere, zone exterioare, instalalii de
produclie, bazine;
- presiune apd: max. 200 bar;
- debit apd: minim 201/min;
- fuftun de inaltd presiune: minim 20m;
- 2 rezervoare pentru doud tipuri de detergenti, integrate;
- slslem de dozare a detergentului cu valvd de dozare pentru asigurarea unui consum
redus;
- sistem de protectie impotriva functiondrii fdrd apd;
- capacitate rezervor combusibil: minim 201;
- tambur pentru fuftun integrat:
- alimentare 380V;
- afisaj al nivelului de combustibil, detergent gi intretinere sistem;
- dotdri minime livrare: lance de pulverizare, pistoale de pulverizare, dozd de putere,
fuftun de inaltd presiune, filtru de apd pentru cure\t sub presiune, accesoriu de
spdlare pardoseli gi pereli sub presiune.

3. Garanlii
3.1. Termen de garanlie: minim 12 luni de la data livrerii cdtre beneficiar, pe baza
procesului verbal de receplie si a ceftificatului de garan,tie;
3.2. Termen de intervenlie in garanlie Si post garan,tie: maxim 48 ore de la data
soliciterii;
3.3. in peioada de garanlie lucrerib de repa4ii $i inlocuirea piesetor defecte este
gratuitS, iar perioada de garanlie se va prelungi cu perioada de nefunclionare datora6
defectiunilor aperub.

4. Alte cerinte
4.1. Furnizorul va trebui se asigure garan,tia de bund funclionare, calitatea qi
pertorman{ele produsului, conform standardelor gi conditiilor stabilite de fabricant qi
legislatia romAne in vigoare;

,"'3"1\P
e-mail: conp€t@conpet.ro

www.conpet.ro



4.2. Furnizorul va include in pretul livrdrii costurile aferente transportului in localia din
Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8;
4.3. Furnizorul va asigura instruirea personalului de exploatare gi reparalii al
beneficiarului;
4.4. Furnizorul va asigura documentalia, manuale de intrelinere, reparalii gi utilizare in
limba romAnd;
4.5. Termen de livrare: maxim 22.12.2017;

AYIZAT
Director Direcfia Dezvoltare MentenanJi

Sih iu BACIUI ng.

$ef Semiciu Transporturi
Ing. Leonard R,LDULESC U

,r'I't
\5:/

#t e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet-ro



p coNPEr
Directia Dezvoltare Mentenanta
Serviciu Transporturi

CONPET S.A.
str. Anul 1848 m 1.5, Plohfd, 1m559, Pfilhoftr, Rornenh

Tel: +110.244 - 401360; fa + 40 - 2rt4 - 516451
CUI: 1350020; Cod CAEN 49il; J29/6/22.Q1.1991
Cepltal soclal subscrls $ vtrst 28 559 842,40 lel

a u rf;1. to,lntY
Aprobat in gedintd CTE:

AVIZAT

Director Directia Dezvoltare Mentenanla
tng Da BACIU

Obiectiv: Achizilionarea a TREI CUnAltfOAnE CU ApA SUB pRESIUNE cu
incilzire gi rezervor de detergent integrat, pentru dotarea Formatiei Specilizate
de Mentenanta gi Transporturi Auto din cadrul Serviciului Transporluri , a Sectorului
Orlegti - Ghercegti gi a Sectorului Birbitegti.

Caracteristicile principale ale curititorului cu ap5 sub presiune , vor fi
urmdtoarele:

- Presiune apa : max. 200 bar;
- Debit apa : peste 20 llmin:
- Furtun de inaltd presiune : minim 20 m ;- Sistem de incilzire a apei;
- Rezervor pentru detergent integrat cu capacitate de minim 201 ,- Sistem de protectie impotriva funclionarii ftte ape:
- Capacitate rezervor combustibil : minim 20 l;

- Alimentare electricd : 3-400/50.

l. Prezentarea generali:
CONPET S.A. detine un numir de 228 mijloace auto active (autoturisme,

autoutilitare, autospecializate, utilaje de construclii, remorci gi semiremorci auto etc.),
cea mai mare parte fiind garate in sediul din Strada Rezervoarelor , nr. I , unde se
asigura 9i mentenanta acestora.

lmposibilitatea curitirii eficiente a filtrelor in sectoarele de produclie nominalizate
9i a asigurdrii unor condilii optime de intrelinere auto gi utilajelor.

2. Descrierea situaliei prezente:
Formalia specializatd dispune la rampa de spdlare auto de un curititor

profesional cu apd caldd, tip SIDRA , cu numdrul de inventar 238231 , achizitionat in
anul 2008 , care are un grad avansat de uzura , ceea ce a condus la efectuarea
unor numeroase lucr5ri de reparalie. in prezent curSlitorul este defect.

in sectoarele menlionate nu pot fi asigurate condilii eficiente pentru curdlirea
filtrelor de la skidurile de masura gi pentru intretinerea mijloacelor auto gi utilajelor.

r'*r
\-::l("-+

emal: onp@conpstrc
wwr.conp€t ro

NOTA OE FUNDAMENTARE

-3. Necesitatea gi oportunitatea:



CONPET
CONPET S.A.

str. Anul 1848 n[ 1.5, Plole$i, 100559, Praho\ra, Romanla
Tel: +40 . 2& - 4013ffi: tax: + 40 - 24 - 51il51
CUI: 135fl)20: Cod CAEI{ 4!,50; J29/6/22.01.1591
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Promovarea achiziliei se justifice prin faptul ce frecventele situalii in care
curelitorul de la Serviciul Transporturi este defect creaza probleme Ia spelarea
mijloacelor de transport , a utilajelor 9i echipamentelor cu efecte atat asupra
aspectului estetic al acestora , cat gi la ingreunarea activititii de mentenanta.

De asemenea necesitatea gi oportunitatea dotirii cu curetitoare profesionale cu
apa caba , sub presiune este justificati 9i in staliile Orlegti 9i Bdrbitegti pentru :

- Obligativitatea gi periodicitatea operaliilor de sp5lare I curAlare a filtrelor;
- Lipsa oricirui agent termic pentru incdlzirea filtrelor, in scopul fluidizdrii

parafinei;
- Mentinerea in funcliune a procesului de produclie;
- Media zilnici mare a orelor de pompare , care este de peste 15 orelzi,
- Necesitatea intretinerii parcului auto 9i de utilaje de interventie.

J. Schita amplasament in teren (nu este cazul)

Inginer $ef O a sport

$ef Serviciu Transporturi
lng . Leonard Alexandru RADULESCU

y',1

f"*1
\-::/

l*\
(ffi/

&rfrah conp€teEonpstrc
www.drnogt.m

5. Estimare valorici a achizitiei: 78.000 lei (fere TVA)

6, Goncluzii
Jindnd cont de cele mentionate propunem aprobarea achiziliei a trei curilitoare

profesionale cu api sub presiune 9i includerea valorii totale estimate de 78.000 lei
(f5re TVA) in programul rectificat BVC pentru anul2017 , pentru aceasta achizijie.

Ing. Narcis



CONTRACT DE FURNIZARE

nr. P-CA-CD din

1. PARTILE CONTRACTANTE
CONPET S.A, cu sediul in Ploiegti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova, telefon 02441401360,

fax 02441402304, cod de inregistrare fiscald RO 1350020, inregistratd Ia Registrul Come(ului Prahova
sub numirul J291611991, cod IBAN RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001 , deschis la Banca Comerciald
Romane Sucursala Ploiegti, reprezentatd legal prin dl. ing. Liviu llagi - Director General gi d-na ec.
Sanda Toader - Director Economic, in calitate de ACHIZITOR

$i

1.2. in calitate de FURNIZOR

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.'1. Furnizorul se oblige se furnizeze Curilitor cu apd sub presiune (3 bucati) in perioada

conveniti, in conformitate cu propunerea sa tehnico-economici -Anexa 1 la contract, Caietul de sarcini
- Anexa 2 la contract si potrivit obligatiilor asumate prin prezentul contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea contractului este de f5ri TVA ( lei/buc-3 buci!i) ,

pentru indeplinirea integrald a obiectului contractului, astfel cum este acesta definit la art. 2 al prezentului
contract. Valoarea contractului va fi exprimate in lei 9i va rdmdne fermd pe toate perioada de derulare a
acestuia.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.'1. Contractul intrd in vigoare la data semnirii acestuia de cetre pe4ile contractante gi produce

efecte pan5 la data expiririi garanliei acordate produsului furnizat
4.2. F utnizotul se obligi si livreze echipamentul prevezut laar. 2.1. si in anexa 1 , in termen de

maximum 10 de zile de la data constituirii garanliei de bune executie.
4.3.Termenul de livrare se considere implinit la data semnerii, firi obiecliuni, a Procesului verbal

de receptie de cetre Comisia de receptie (procesul verbal de receplie va fi precedat de probele de
funclionare ale echipamentului) gi intocmirea procesului verbal de instruire a personalului utilizator al
achizitorului).

5. DEFINITII
5.1. ln preientul contract urmetorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract - prezentul contract gi toate anexele sale;
b. achizitor gi furnizor - parlile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. valoarea contractului - prelul pletibil furnizorului de cAtre achizitor, in baza contractului, pentru

indeplinirea integrala gi corespunzetoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;
d. produse- echipamentele, cuprinsein anexa la prezentul contract, pe care furnizorul seobligi

si le livreze achizitorului;
e. origine - locul de provenienld al produselor. Originea produselor poate fl distrncte de

nationalitatea furnizorului.
f. destinatie finali - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele franco depozit, Sediul

CONPET Ploiegti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Prahova. Transportul produselor pan; la destinalia finald intri
in sarcina Furnizorului.

g. fo(a major5 - orice eveniment e)dern, imprevizibil, absolut invincibil 9i inevitabil, mai presus de
controlul pe4ilor, care nu se datoreaz5 gregelii sau vinei acestora, care nu putea fi previzut la momentul
incheierii contractului si care face imposibile executarea si, respectiv, indeplinirea contractului;

h. garantia acordate produselor (garantia legald de conformitate) astfel cum este reglementatd de
Legea nr. 44912003, privind vAnzarea produselor gi garanliile asociate acestora - protectia juridice a

CUR,(TITOR CU APi SUB PRESIUNE 1

-



consumatorului rezultate prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legala
a vanzetorului fati de consumator ca, fere solicitarea unor costuri suplimentare, se aduce produsul la

conformitate, incluzdnd restituirea pretului pletit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului,
daca acesta nu corespunde condiliilor enuntate in declaraliile referitoare la garanjie sau in publicitatea
aferente;

i. reparare (remediere) - in caz de lipsi de conformitate, aducerea unui produs la conformitate cu
contractul de vanzare-cumpArare;

j. viciu ascuns - deficienli calitativi a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost
cunoscuti gi nici nu putea fi cunoscuti de citre consumator prin mijloacele obignuite de verificare;
k. termene - Termenele se vor socoti conform art 181-'184 din Noul Cod de procedurd civild, respectiv:

k.1 . Cand termenul se socoteste pe ore, acesta incepe sa curge de b ora zero a zilei urmatoare.
Cand termenul se socotegte pe zile, nu intre in calcul ziua de la care incepe sd curga termenul, nici ziua
in care acesta se implinelte.

k.2.Cand termenul se socotegte pe sdptim6ni (luni sau ani) el se implinegte in ziua
corespunzatoare din ultima sdpt5mane, ori din luna sau din ultimul an. Daci ultima lund, nu are zi
corespunzetoare celei in care termenul a inceput sa curg5, termenul se implinegte in ultima zi a acestei
luni.

k.3. Cand ultima zi, a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pini in
prima zi lucratoare care urmeaze.

k.4.Termenul care se socoteste pe zile, septamani, luni sau ani, se implineste la ota 24 a ultimei
zile in care se poate implini actul.

6.ANEXELE CONTRACTULUI
6.1. Anexele prezentului contract sunt:
a) Propunerea tehnico-financiard - Anexa nr. 1;
b) Caietul de sarcini - Anexa nr. 2;
c) Conventia SSM-SU-PM-Managementului energiei - Anexa nr.3
d) Dovada constituirii garan.tiei de bund execulie - Anexa nr. 4.
6.2. Anexele contractului fac parte integrantd din acest contract.

7. STANDARDE
7.1. Produsul furnizat 9i serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele

prezentate de citre furnizor in propunerea sa tehnice.

8. CARACTERUL CONFTDENTTAL AL CONTRACTULUT
8.1. (1) O parte contractante nu are dreptul, firi acordul scris al celeilalte p6rti.
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei te(e pirti, in afara acelor

persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaliile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare

a contractului, in alt scop decdt acela de a-9i indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezviuirea oricirei informalii fate de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va

face confidenlial gi se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.

8.2. O parte contractante va fi exonerata de rdspunderea pentru dezvdlurrea de informatii
referitoare la contract dacd:

a) informa{ia a fost dezvaluite dupe ce a fost ob.tinut acordul scris al celeilalte pe4i contractante
pentru asemenea dezviluire; sau

b) partea contractantS a fost obligati in mod legal si dezviluie informafia.

9. DREPTURI OE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Furnrzorul are obligalia de a despigubi achizitorul impotriva oriciror:
a) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezulte din incelcarea unor drepturi de proprietate intelectualS

(brevete, nume, merci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legaturi cu prestarea serviciilor, si

b) daune - interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice nature, aferente, cu exceptia situaliei in
care o astfel de incdlcare rezulte din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.
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,IO. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI (CONSTITUITA PRIN VIRAMENT
BANCAR)

10.1. (1) Garantia de buna execulie a contractului se constituie de catre Furnizor in scopul
asigurdrii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada conveniti a contractului.

Garantia de bune executie este de 10% din valoarea totalS, fird TVA a contractului, respectiv, in
cuantum de lei. in cazul in care valoarea contractului se modificd, Furnizorul are obligatia
de a actualiza cuantumul garanliei de buni execulie in funclie de valoarea totald a contractului.

(2) Garanlia de buni execulie se constituie prin virament bancar prin deschiderea unui cont la
dispozijia Achizitorului, la o bancd agreatd de ambele pd(i. in termen de 10 zile de la data semnarii
contractului, Prestatorul va prezenta Achizitorului adresa de confirmare din partea bincii, prin care
aceasta ii comunicd Achizitorului codul IBAN al contului deschis gi extrasul prin care se face dovada
vir5rii sumei cu titlu de garantie de buna executie.

(3) Furnizorul va prezenta Achizitorului adresa de confirmare din partea b5ncii, prin care aceasta
ii comunici Achizitorului codul IBAN al contului deschis in vederea virdrii sumelor retinute drept garantie
de bund execulie gi extrasul de la banci reprezentand dovada virerii in acest cont a garantiei de bund
execulie reprezentand 10o/o din valoarea total6, fSrd TVA a contractului. Predarea adresei si a extrasului
de cont in original de cdtre Furnizor Achizitorului se face in baza unui proces verbal de predare - primire
incheiat intre pa(i sau prin depunerea acestor acte la registratura societitii. Dovada prezentirii celor
doud acte originale se face cu procesul verbal de predare - primire sau cu numerul de inregistrare alocat
acestora (in original) la intrarea in CONPET.

(4) ln situatia in care Furnizorul expediazi originalul adresei 9i a e):trasului bancar prin pogte cu
confirmare de primire, aceste acte vor fi insolite de o note de inaintare semnata de reprezentantul legal
al Furnizorului care s5 ateste prezentarea originalelor celor doui acte. Data prezenterii adresei gi a
extrasului bancar este data la care plicul conlinAnd nota de inaintare a acestora a fost depus la pogtd.

10.2. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garantiei de bund executie, in limita
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu i9i indeplineste gi/sau isi indeplinegte in mod necorespunzdtor
obligaliile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra garanliei de buni execulie,
Achizitorul are obligalia de a notifica pretenlia sa Furnizorului, preciz6nd obligatiile care nu au fost
respectate.

(2) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garanliei de bund executie si pentru
recuperarea penalit5lilor de intaziere gi/sau a daunelor interese datorate ca urmare a neindeplinirii
obligatiilor la termenele stabilite prin contract. Achizitorul are obligalia de a notiflca pretentia sa
Furnizorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

'10.3. Garanlia de buni executie se va restitui in termen de cel mult 14 zile de la data intocmirii
ultimului proces verbal de receplie a produselor livrate, daci Achizitorul nu a ridicat pretenlii asupra ei.

10.4. Garanlia acordate produselor este distinctd de garanlia de bund execulie a contractului.
sau
10. GARANTTA DE BUNA EXECUTTE A CONTRACTULUT (SCRTSOARE DE GARANTTE

BANCARA)
10.1. (1) Garantia de buni execulie a contractului se constituie de cdtre Furnizor in scopul

asiguririi Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativd si in perioada convenitd a contractului.
(2) Garanlia de buni execulie se constituie prin scrisoare de garanlie de buni execulie emise

in favoarea Achizitorului, de cetre o banci agreati de ambele pirti. Scrisoarea de garantie pentru buna
execulie a prezentului contract este in cuantum de 10olo din valoarea totale, fAre TVA, a contractului, in
cuantum de lei.

(3) Scrisoarea de garan,tie se va prezenta de cStre Furnizor Achizitorului, in original, in termen
de 10 zile de la data semnirii contractului 9i va avea o valabilitate de cel putin 3 ani de la data emiterii.

10.2. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bune executie, in limita
prejudiciului creat, daci furnizorul nu igi indeplinegte obligaliile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei preten!ii asupra garanliei de buni execu!ie, Achizitorul are obligatia de a notifica preten!ia
furnizorului, precizand obliga,tiile care nu au fost respectate.

(2) Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garanliei de bund executie, pentru
recuperarea penalitdlilor de intaziere si a daunelor interese, datorate ca urmare a neindeplinirii
obligafiilor la termenele stabilite prin contract. Achizitorul are obligalia de a notifica pretenlia sa
furnizorului, precizand obligaliile care nu au fost respectate.
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'10.3. Garanlia de buni execulie se va restitui in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-
verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului 9i/sau de la plata facturii finale, dacd
Achizitorul nu a ridicat pretenlii asupra ei.

10.4. Garanlia acordatd produselor este distincti de garanlia de bund execuJie a contractului.

11. OBLTGATil DE BUNA CONDUTTA ALE FURNTZORULUI
(1) Furnizorul va actiona intotdeauna loial 9i impa(ial 9i ca un consilier de incredere pentru

conform regulilor gi/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum gi cu discrelia necesare. Se va ab{ine
si facd afirmalii publice in legiturd cu serviciile prestate fdre si aib5 aprobarea prealabilS a ului, precum
gi sd participe in orice activitili care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta.

(2) In cazul in care Furnizorul sau oricare din subcontractantii s6i, se oferi si dea, ori sunt de
acord sA ofere ori si dea, sau dau oricirei persoane, mit5, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul
de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricirui act sau fapt privind contractul de
servicii sau orice alt contract incheiat cu ul, ori pentru a favonza sau defavoriza orice persoane in legeture
cu Contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, ul poate decide rezilierea contractului fdri
indeplinirea vreunei formalit5ti gi fer5 interventia vreunei autorite,ti sau instante de judecate.

(3). Pletile cetre Furnizor aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneflciu ce poate
deriva din Contract, gi atat Furnizorul c6t 9i personalul seu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa
gi salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocalie, plate indirecte ori orice alte
formi de retributie in legeturA cu sau pentru executarea obligaliilor din Contract,.

(4) Furnizorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizatein scopurile Contractului, fere aprobarea
prealabili in scris a ului.

(5) Furnizorul 9i personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executirii
Contractului, inclusiv pe perioada oricerei prelungiri a acestuia, precum gi dupd incetarea Contractulur.
ln acest sens, cu exceplia cazului in care se obline acordul scris prealabil al ului, Furnizorul gi personalul
seu, salariat ori contractat de acesta, incluzdnd conducerea 9i salarialii din teritoriu, nu vor comunica
niciodatd oric6rei alte persoane sau entiteti, nicio informatie confidentiale divulgati lor sau despre care
au luat cunogtinti gi nu vor face publici nicio informalie referitoare la recomanddrile primite in cursul sau
ca rezultat al deruldrii Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. Totodate, Furnizorul 9i personalul
siu nu vor utiliza in dauna ului informaliile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetdrilor desfdgurate in cursul sau in scopul executerii Contractului.

(6) Executarea Contractului nu va genera sub nicio formi cheltuieli comerciale neuzuale. Dace
apar totuqi astfel de cheltuieli,Achizitorul poate decide rezilierea contractului fird indeplinirea vreunei
formaliteti gifera intervenlia vreunei autoritati sau instanlede judecatd. in acestcaz Furnizorul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indepliniti pAnd la data rezilierii
contractului.

Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale :

i. comisioanele care nu sunt mentionate in Contract sau care nu rezulti dintr-un contract valabil
incheiat referitor la prezentul Contract,

ii. comisioanele care nu corespund unor servicii executate 9i legitime,
iii. comisioanele platite unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau
rv. comisioanele pletite unei persoane care potrivit tuturor aparentelor este o persoand interpusa.
(7) Furnizorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in

care se executa Contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fala locului pe care
o consideri necesara pentru strangerea de probe in cazul oricirei suspiciuni cu privire la existenta unor
cheltuieli comerciale neuzuale.

12. RECEPTTE, TNSPECTil 9l TESTE
12.1. Achizitorul sau reprezentantul seu are dreptul de a inspecta gi/sau de a testa echipamentul

pentru a verifica conformitatea lui cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
12.2. Achizitorul are obligalia de a notifica in scris furnizorului identitatea reprezentantilor sii

imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor $i inspecliilor.
12.3. lnspecliile gi testele din cadrul recepliei se vorface la destinatia finalS a echipamentului -

Sediul Administrativ ll al CONPET SA, situat in Ploiegti, str. Rezervoarelor, nr. 8 si intr-o statie de
pompare automatizate Conpet.
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12.4. Daci echipamentul inspectat sau testat nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul
sA le respinge, iar furnizorul are obligatia, firi a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui echipamentul refuzat; sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca echipamentul sd corespundi specificaliilor

tehnice.'12.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa gi, daca este necesar, de a respinge nu va fi
limitat sau amanat datorite faptului cd echipamentul a fost inspectat $i testat de furnizor, cu sau fird
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livririi acestuia la destinalia finalS.

12.6. Probele gi punerea in funcliune se vor face conform documentaliei tehnico-economice
avizate, cu respectarea legislafiei in vigoare.

12.7. Prevederile aft. 12.1 - 12.6 nu il vor absolvi pe furnizor de obligalia asumdrii garantiilor sau
de alte obligalii prevazute in contract.

12.8. (1) La finalizarea vririi echipamentului si a serviciilor de asistenle tehnicd 9i instruire,
furnizorul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului, cd sunt indeplinite conditiile de receplie
solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) La receplia efectuatd dupe livrarea, montqul gi punerea in functiune a echipamentului, inclusiv
instruirea personalului operator al achizitorului, furnizorul va preda achizitorului urmitoarele documente:

- documentatie, manuale de intretinere si reparatie,
- certiflcat de garantie,
- certificat de calitate, declaratie de conformitate CE emisd de producdtor,
- instructiuni de utilizare in limba romAnd gi/sau englezd.
(3) Pe baza documentelor de livrare gi a constatirilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia

daca sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de receplie. in cazul in care se constate ce sunt
lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate furnizorului, stabilindu-se gi termenele pentru remediere gi
finalizare. Dupe constatarea remedierii tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o noue solicitare a furnizorului,
achizitorul va convoca comisia de receptie.

't2.9. Comrsia de receplie are obligatiade a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu caietul de sarcini 9i cu reglementerile in vigoare. in funclie de constatarile fecute,
achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receplia produselor de la punctul 2.1. din contract.

13. AMBALARE SI MARCARE
13.1. Furnizorul are obligalia de a ambala echipamentul pentru ca acestea sA faci fat5, fdri

limitare, la manipularea duri din timpul transportului, tranzitului gi expunerii la temperaturi extreme, la
soare gi la precipitaliile care ar putea se apare in timpul transportului gi depozitirii in aer liber, in aga fel
incdt si ajungd in bune stare la destinatia finale.

13.2. Toate materialele de ambalare a echipamentului, precum gi toate materialele necesare in
vederea protecliei coletelor (paleli de lemn, foi de proteclie etc.) reman in proprietatea achizrtorului.

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

14. LIVRAREA PRODUSELOR $I DOCUMENTELE CARE LE INSOTESC
14.1.Furnizorul are obligatia de a livra echipamentul la destinatia finali - Sediul Administrativ ll

al CONPET SA, situat in Ploiegti, str. Rezervoarelor, nr. 8, respectind termenul de livrare convenit la
aft.4.2.9i termenul comercial DDP. Furnizorul are obligatia de a livra echipamentul care face obiectul
prezentului contract insotit de:

- facture fiscale,
- declaralie de conformitate,
- manual de operare gi intre,tinere in limba romind,
- certificat de garantie,
- certificat de calitate,
- instrucliuni de utilizare in limba romane gi/sau englezi.
14.2. Certificarea de citre Achizitor a faptului cd produsele au fost livrate, se face dupi receplia

cantitativa si calitativa, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, respectiv
persoana care gestioneaza marfa, pe documentele emise de Furnizor pentru livrare.
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14.3. Livrarea produselor se considere incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor 14.1. - 14.2.

15. SERVtCil
'15.1.Pe l6ngi furnizarea efective a echipamentului furnizorul are obligatia de a presta gi serviciile

aferente furnizdrii echipamentului, fird a modiflca prelul contractului: punerea in functiune gi instruirea
personalului utilizator al achizitorului, de cdtre specialigtii furnizorului.

15.2. Furnizorul are obligatia de a presta serviciile in perioada conveniti la arl.4.2., cu condilia
ce aceste servicii si nu elibereze furnizorul de^ nici o obligatie de garanlie asumata prin contract.

16. prESE DE SCHTMB 9t SERVTCE tN GARANTIE
16.1. in perioada de garantie a echipamentului, furnizorul are obligatia de a furniza gratuit

achizitorului, piesele de schimb gi subansamblurile care se defecteaza, furnizate sau livrate in baza
contractului.

16.2. in eventualitatea in care a incetat fabricarea de piese de schimb, furnizorul are obligalia de
a notifica aceasta in avans (cu cel pulin 20 de zile) achizitorului.

16.3. Furnizorul are obligatia de a asigura gratuit service in perioada de garanlie a echipamentului
livrat in baza contractului.

1 7. OBLTGATilLE FURNTZORULUT
16.1 . Furnizorul se obligi si furnizeze echipamentul la standardele gi/sau performanlele

prezentate in propunerea tehnic5.
'17.2. Furnizorul se oblig6 si furnizeze echipamentul conform termenului de livrare stabilit la art.

4.2. al prezentului contract.
17.3. Furnizorul este direct raspunzator pentru nerespectarea conditiilor legale privind autorizarea

tehnologiei folosite, a modului de lucru 9i a activitifii desfdgurate.
17.4. Furnizorul va asigura pentru echipamentul livrat in baza prezentului contract, ci(ile

tehnice, manualul de operare 9i intrelinere, in limba englez5 si tradus in limba romind gi rnstrucliunile
de utilizare in limba romana.

17.5. La punerea in funcliune a echipamentului, furnizorul va asigura instruirea personalului de
operare al achizitorului. Cu aceasti ocazie se va incheia un proces verbal de instruire, semnat de cAtre
personalul achizitorului ce a fost implicat.

17.6. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru conformrtatea, stabilitatea gi siguranta tuturor
opera{iunilor executate, precum gi pentru procedeele utilizate, cu respectarea prevederilor gi a
reglementerilor legale in vigoare privind proteclia mediului gi a muncii.

1 8. OBLTGATILE ACHtZtTORULUt
18.1. Achizitorul se obligi se convoace Comisia de receplie in termenul convenit.
18.2. Achizitorul se obligi sA pldteasca pretul echipamentului gi al serviciilorin termenul convenit

de la inregistrarea facturii la achizitor, pe baza procesului verbal de receplie semnat fere obiecliuni ii a
documentelor de livrare menlionate la aft. 14.1.

19. GARANTTA 9t POST-GARANTtA ACORDATA ECHTPAMENTULUT
19.'1. Perioada de garanlie acordata pentru echipamentul livrat de cdtre furnizor va fi de minim 24

luni. Perioada de garantie pentru echipament incepe cu data punerii in functiune dupd livrarea
echipamentului la destinatia finald - Sediul Administrativ ll al CONPET SA, situat in Ploiegti, str.
Rezervoarelor, nr. 8, iar perioada de garanlie a lucririlor gi a pieselor inlocuite (cu prilelul reparafiilor
efectuate in timpul garantiei) este de 24 de luni de la data efectuirii lucrdrii .

19.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau
reclamalie ce apare in conformitate cu aceaste garanlie.

19.3. La primirea unei astfel de notificiri, furnizorul are obligatia de a constata defecliunea in
termen de maximum 48 de ore de la anunlarea acesteia gi de a o remedia in termen de maximum 30 de
zile de la incheierea procesului verbal de constatare, fdrd costuri suplimentare pentru achizitor. Dace
durata remedierii defec!iunii depagegte termenul de 30 de zile, echipamentul defect va fi inlocuit temporar
cu unul cu caracteristici tehnice echivalente, pe cheltuiala furnizorului. Echipamentul care, in timpul
perioadei de garanlie, il inlocuiegte pe cel defect beneficiazi de o noue perioad5 de garantie care curge
de la data inlocuirii echipamentului/ utilajului.
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19.4. Dace furnizorul, dupi ce a fost ingtiintat, nu reugegte sd remedieze neconformitatea in
perioada convenitd, achizitorul are dreptul de a lua mesuri de remediere pe riscul gi pe cheltuiala
furnizorului gi f;rd a aduce niciun prejudiciu oricdror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fali
de furnizor prin contract.

19.5. Furnizorul are obligalia de a asigura gratuit service in perioada de garanlie a
echipamentului livrat in baza contractulur.

19.6. Eventualele defecliuni aperute in perioada de post-garanlie (in timpul duratei medii de
utiljzare a echipamentelor, dar nu mai putin de 5 ani) se vor remedia contra cost de cetre Furnizor.

20. MODAL|TAT| DE PLATA
20.1. Furnizorul va emite factura conform art. 319 alin . (1), din Legea nr. 22712015 privind Codul

Fiscal, cu modificdrile li completArile ulterioare, dupi receplia 9i punerea in functiune a echipamentului.
Achizitorul are obligalia de a efectua plata facturilor cu ordin de plate in lei, dupe receptia echipamentelor
in conformitate cu prevederile aft. 12 gi 14.

20.2.Termenul de plati este: 30 de zile de la inregistrarea facturii la Achizitor gi a primirii
documentelor precizate b art. 14.1.

21. PENALITATI
21.1. in cazulin'care, furnizorul nu reugegte saigi indeplineascd obliga[iile asumate prin contract,

furnizorul are obligatia de a pleti achizitorului, ca penalitdli, o sume in cuantum de 0,So/olzi de intaziere,
calculat la valoarea echipamentului nelivrat sau la valoarea echipamentului livrat necorespunzator,
pentru fiecare zi de intirziere, p6ni la indeplinirea efectiva a obligatiilor. PenalitSlile pot depigi
cuantumul sumei asupra cirora sunt calculate.

21.2. Penalitetile calculate vor fi notificate ii facturate catre furnizor preciz6nd obliga{iile care nu
au fost respectate ?i perioada de intAziere. Furnizorul are obligalia de a achita factura de penalitili in
termen de 3 zile de la data inregistririi acesteia la furnizor. Neplata penalitelilor de int6ziere in termenul
de 3 (Aei) zile lucrdtoare de citre furnizor di dreptul achizitorului de a emite pretentii asupra garanliei de
bune execulie, pentru recuperarea penalitSlilor de intaziere, datorate ca urmare a neindeplinirii
obligatillor la termenele stabilite prin contract. Achizitorul are obligatia de a notifica penalitilile
prestatorului, preciz6nd obligaliile care nu au fost respectate, precum gi modul de calcul.

21.3. ln cazul in care achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevezute la ar1.20.2, acesta are obligalia de a pldti furnizorului penalititi in cuantum de
O,So/olzi de intirziere, calculat la valoarea neachitate, pentru fiecare zi de intaziere, incepand cu prima
zi de la scadenld.

21.4. Achizitorul va plati aceaste suma pe baza unei facturi emisa de citre furnizor. Achizitorul
are obligalia de a achita factura de penalitSli in termen de 5 zile de la data inregistririi acesteia.

21.5. Pertile convin ci sunt de drept in intaziere prin simpla ajungere Ia scaden.te a oricarei
obliga,tii neexecutate instituite prin contract, fird necesitatea transmiterii in acest sens a vreunei
notiflceri sau a indepliirii vreunei formalitili cu privire la executarea obligaliilor scadente.

22. REZILIEREA CONTRACTULUI, INCETARE
22.1. Rezilierea unilaterala Achizitorul va putea rezilia unilateral contractul in oricare dintre

urmitoarele situalii :

a) Furnizorul nu a constituit garanlia de buni execulie in termenul de maxim 10 zile de la
semnarea contractului. Data la care rezilierea unilaterale produce efecte este data la care notificarea
scrise de reziliere a fost comunicatd Furnizorului.

b). Furnizorul a cesio^nat obligaliile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract
fer; acceptul Achizitorului. in aceastd situalie Furnizorul este de drept in intdziere de la data cesiunii
sau a subcontractirii. Data la care rezilierea unilaterale produce efecte este data la care notificarea scrise
de reziliere a fost comunicatd Furnizorului.

c) Furnizorul nu i9i indeplineste obligatiile contractuale in termenul prevazut la at1. 4.2 al
prezentului contract sau in termenele stabilite de Achizitor pentru remedierea calitdlii echipamentului
livrat. in aceastd situa,tie Achizitorul are obligalia se il puni in intaziere pe Furnizor pentru neindeplinirea
obligaliei 9i sd stabilesca prin notificarea scris5 de punere in intaziere un termen in care Furnizorul
urmeazi sa-gi indeplineasca obligalia. Neexecutarea obligatiei, in termenul fixat de Achizitor prin
punerea in intaziere, are ca efect rezilierea de plin drept a contractului la implinirea termenului respectiv.
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22.2. Rezilierea unilaterald prevazutd pentru oricare dintre situaliile previzute la arl. 22.1. din
contract se sanclioneaza cu obligarea Furnizorului la plata de daune interese cdtre Achizitor in procent
de 20% din valoarea contractului prevazut5 la art. 3. 1 ., fara TVA, la care se adaugd contravaloarea
prejudiciilor inregistrate de Achizitor dupi caz.

22.3. (1) Creanlele reprezent6nd daunele interese stipulate la art. 22.2. din contract, devin certe,
lichide 9i exigibile incepSnd cu data la care notificarea scrisS de reziliere a fost comunicate Furnizorului.

(2) Creanlele mentionate la arL. 22.3. (1) din contract vor fi notificate de cAtre Achizitor
Furnizorului, precizand in notificare obligaliile care nu au fost respectate, cuantumul daunelor interese 9i
modalitatea de calcul.

(3) Furnizorul are obliga{ia de a achita daunele interese notificate, in termen de 5 (cinci) zile
lucritoare de la data primirii notificSrii. Dupi incasarea daunelor interese, Achizitor va transmite factura
Furnizorului.

(4). Neachitarea de cetre furnizor, in termenul stabilit, a daunelor interese notificate, de dreptul
Achizitorului de a retine sumele reprezentdnd daune din garantia de buni execulie.

23. FORTA MAJORA
23.1. F o|.'a majori exonereaze p5(ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toate perioada in care actioneaze aceasta.
23.2. lndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fo(ei majore, dat ferd a

pre.judicia drepturrle ce li se cuveneau pd(ilor pin5 la aparijia acesteia.
23.3. Partea contractante care invocd fo(a majori are obligatia de a notifica celeilalte pi(i,

imediat gi in mod complet, producerea acesteia gi de a lua orice misuri care ii stau la dispozilie, in
vederea limitarii consecintelor.

23.4. Dacd foda majore actioneaze sau se estimeazi cd va actiona o perioadi mai mare de 30
zile, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pd(i incetarea deplin drept a prezentului contract,
fdri ca vreuna dintre pe4i sa poatd pretinde celeilalte daune- interese.

24. ASIGURARI
24.1. Furnizorul are obligalia de a asigura complet echipamentele furnizate prin contract impotriva

pierderii sau deteriordrii neprevizute la transport, depozitare gi livrare.
24.2.Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune- interese, compensatii pldtibile

prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de furnizor, cu exceplra accidentelor sau preludiciilor rezultate din vina achizitorului, a agentilor
sau a angajatilor acestora.

25. SOLUTTONAREA DTSPUTELOR. LrrGil
25.'l.P5rtile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau

rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabile de citre
reprezentantii lor.

25.2.in cazul in care nu este posibile rezolvarea neintelegerilor pe cale amiabilS, p5(ile se vor
adresa instan.telor de judecatd, competente de la sediul achrzitorului.

26. COMUNTCART
26.1. (1) Orice comunicare intre peti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd

fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cdt 9i in momentul

primirii.
(3) Pe parcursul derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenla intre p54i, vor fl elaborate in limba rom6n5.
26.2. Comunic6rile dintre pedi se pot face 9i prin , fax sau e-mail, cu conditia confirmdrii in scris

a primirii comunic5rii.

27. CESTUNEA 9t SUBCONTRACTAREA
27,1.Furnizorul nu poate cesiona total sau pa4ial prezentul contract.
27.2. (1) Furnizorul nu poate subcontracta decat subcontractanlilor declarali in propunerea sa
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(2) Furnizorul rdspunde in mod direct fate de achizitor pentru orice neconformitate aparutd in
furnizarea 9i prestarea serviciilor aferente gi care se datoreazd unui subcontractant precum gi pentru
orice pretentie ridicatd de un te( ca urmare a unei acliuni sau inac.tiunj a unui subcontractant.

27.3. (1) Furnizorul are obligatia, in cazul in care a subcontractat pa4i din contract, de a incheia
contracte cu subcontractanli idesemnati, in aceleagi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.

(2) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu
subcontractanlii desemnati.

(3) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, precum gi contractele
incheiate cu acegtia se constituie ?n anexe la contract.

27.4. (1) Furnizorul este pe deplin raspunzetor fali de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin respunzator fat5 de furnizor de modul in care igi indeplinegte
partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daci acegtia nu igi
indeplinesc partea lor drn contract.

27.5. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daci acesta nu gi-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului gi va fi notificat
achizitorul.

28. CLAUZE FINALE
28.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre p5(ile

contractante.
28.2. Prezentul contract, impreund cu anexele sale care fac parte integrante din cuprinsul

siu,reprezintd vointa p5(ilor 9i inlStura orice alte intelegere verbali dintre acestea, anterioare sau
ulterioare incheierii lui.

28.3. in cazul in care pirlile iqi incalci obligaliile lor, neexercitarea de partea care suferi vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent binesc a obligatiei respective
nu inseamnd cA ea a renuntat la acest drept al seu.

29.LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
29.1. Contractul va fl interpretat conform legilor din Romdnia.
Prezentul contract s-a incheiat astezi, _, la Ploiesti, in 2 (doui) exemplare in original,

cate unul pentru fiecare parte contractante.
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