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I nvitalie de pafticipare

Prin prezenta, invitdm operatorii economici interesali sd depund ofertd pentru atribuirea prin
achizitie directd a contractului de achizitie ce are ca obiect furnizare Sistem analogic DCVG
pentru detectarea gi localizarea de la suprafala solului a defectelor de izolalie a conductelor
metalice ingropate

Valoarea estimatd totald a achizitiei este de 46.000 lei, fdrd TVA
. Criteriul de atribuire - prelul cel mai scdzut.
. Capacitatea tehnicd $i/sau profesionald

Ofeftantul trebuie sa facd dovada cd a livrat un produs similar in ultimii 3 ani (calculalilimplinili
pdnd la termenul limttd de depunere a ofertelor) . Se va prezenta formularul nr 2 si anexa la acesta
Modul de prezentare al ofeftei

Oferta financiard va fi intocmitd in tei fdrd TVA. in valoarea ofertei vor fi incluse toate
cheltuielile necesare pentru furnizarea produsului gi va fi consideratd acceptabild, ofefta care nu
depage$te valoarea estimatd a achizi,tiei.

Propunerea tehnicd va fi intocmite gi prezentatd astfel incet sd se respecte cerinlele prevezub
in caietul de sarcini gi in draftul de contract gl sd as/Erure posibilitatea identificdrii ;i verificdrii
corespondenlei intre aceastea gi respectivele cerinle.

Ofeftantul va accepta prin semndturd (formularul nr. 3) conditiile contractuale din draftul de
contract solicitdnd pdnd la data depunerii ofeiei, eventualele amendamente.

Oferla intocmitd in alte condi,tii decdt cele din prezenta invitalie va fi consideratd neconformd.
Nu se acceptd depunerea de ofefte alternative.

. Perioada de valabilitate a ofedei
Perioada de valabilitate a ofeftei este de 60 de zile de la termenul limi

/(
tau2. aor ora

Ofefta se intocme$te pe suport de heftie, intr-un singur exemplar, se introduce intr-un plic
sigilat pe care se va mentiona adresa ofeiantului, denumirea achiziliei gi inscrip{ia "A nu se
deschide dec1t in prezenta comisiei de evaluare" gi se depune la sediul Conpet S.A. din Ploie$ti, str.
Anul 1848 nr.1-3, Ploiegti, la Registratura societalii situatd la pafter, de luni-joi intre orele 08.10 -
16.00 $i vineri intre orele 08.10 - 13.00, direct sau prin po;td.

lnforma[ii suplimentare se pot obtine, la fax 0244/402.386, telefon 0244/401 .360, int. 2241 ,

Exp. AP Corina losif sau Exp AP Camelia Barbuceanu Serv. Achizilii sau pe adresa de email
corina.iosif@.conpet.ro sau camelia.barbuceanu@conoet.ro

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

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

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

conditiile contractuale

Director Di rectia Comercia ti ctivitdti tate
Jr. Anama mitrache

$efS iu Achizitii
lng. Florina

de primie a ofeftelor.
inclusiv.

u

Serviciu Ach
Exp. AP LO na losif

. Data limita de depunere a ofeftelor :



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Cdtre,

Formularul nr 1

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

SCR'SOARE DE iNAINTARE

Adresa: str. Anul 1848. nr. 1-3, Ploiesti, la Reqistratura societdtii, situate
la Dater. luni-ioi intre orele 08.15 - 16.00 si vineri intre orele 08.15 -
13.00.

( de n um irea contract u I u i de ach iziti e )
noi, va transmitem alaturat

(den u m i rea /n u mel e ofeft antul u i)
urmatoarele:

1 . Documente anexate,
2. Coletul sigitat si marc copii
- ofeia;
- documentele care insotesc ofeia.

Avem speranta ca ofefta noastra este corespunzatoare si ya sat/sface cerintele

Data completarii _

Cu stima,

Operator economic

CONPET S.A.

Ca urmare a invita{iei de paiicipare apdrut pe /invitaliei de pafticipare nr.
din _ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

(semnatu ra autorizata)



Formularul nr 3

D EC LARATI E P RIVI N D C LAUZELE CO N T RACTUALE O B LI G ATO RI I

Subsemnatul,
reprezentant legal al societatii comerciale declar pe
propria raspundere ca in uma analizarii documentatiei de atribuire pentru elaborarea si prezentarea
ofertei pentru achizitia

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

Declar ca, fata de contractul

Enu am propuneri de modificare

Dam 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 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.

lnteleg ca prezenta lternative face pafie integranta din oferta prezentata de societatea pe
care o reprezint, oferta cu lternati 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:

(semnatura autoriza6)

Operator economic,



FORMULAR DE OFERTA

Cdtre

ne oferim ca, in
den u m i rea/n umele operatorul u i econom ic)
conformitate cu prevederile gi cerin[ele cuprinse in documentalia mai sus mentionatd, sd furnizdm

(den u m i rea p rod u selor)
pentru suma totala de RON, la care se adaugd taxa pe valoarea adaugata in
(suma in litere si in cifre)
valoare de RON

(suma in litere si in cifre)
Ne angajdm ca, in cazul in care oferla noastrd esle stabilitd cigtigdtoare, sd furnizam

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

(durata in litere si cifre)
zile, lternativ pAnd la data de _, gi lter ramdne lternativ

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

PAnd la incheierea gi semnarea contractului, aceastd ofeftd, impreund cu comunicarea
transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta /roastrd este stabilitd cdgtigdtoare, vor constitui un
contract angajant intre noi.

Precizdm cd:

D depunem ofeftd ltemative, ale cdrei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofeftd lternat,
marcat in mod clar " lternative";

Dnu depunem ofeftd lternative.

(se bifeaza opliunea corespunzetoare)

Am inleles gi consimlim cd, in cazul in care ofeia noastrd este stabilitit ca fiind cdgtigdtoare,
sd constituim garantia de bund executie in conformitate cu prevederile din documentalia de
atribuire.

intelegem ca nu sunteti obligali sd acceptati ofefta cu cel mai scdzut prel sau orice altd
ofeftd pe care o puteli primi.

Data / /

(semnatura)
ofefta pentru gi in numele

, in calitate de

(d e n u m i re/n um e o pe rator eco nom ic)

legal autorizat sd semnez

(denumirea societatii gi adresa lternat)
Domnilor,
Examindnd documenta[ia de atribuire, subsemnalii, reprezentanli ai ofeftantului



cft.
Denumire produs Cantitate

(u.M.)
Pret unitar

(lei/buc)
Pretul total

(lei)
TVA
(lei)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

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

achizitiei) $i 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 30 zile de Ia constituirea garantiei de buna executie

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

Operator economic,

(semnatura autoizatd)



Formularul nr 2

DECLARATTE PRTVtND L|STA pRtNCtPALELOR
PRODUSE FURNTZATE itt UlTln,Itt g lttt

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
, declar pe propria rdspundere, sub

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

Subsemnatul declar ci informaliile furnizate sunt complete gi corecte in fiecare detaliu 9i
inteleg ce achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii 9i confirmirii declaraliilor, situatiilor
gi documentelor care insolesc oferta, orice informalii suplimentare in scopul verificdrii datelor din
prezenta declaralie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institulie, societate comerciali, banc5, alte
persoane juridice sd furnizeze informalii reprezentanlilor autorizali ai

cu privire la orice aspect tehnic gi
(denumirea $i adresa autoitdlii contractante)

financiar in legature cu activitatea noastre.
Prezenta declaratie este valabile pand Ia data de

(se precizeaze dab expidii peioadei de valabilitate a ofeftei)

Operator economic,

(semnatura autorizatd)



Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/numele
achizitorului/clientului

Adresa

Calitatea
furnizorului*)

Pretul total
al

contractului

P rocent
executat

ok

Perioada de
derulare a

contraclului*)

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2

Operator economic,

(semnatura autorizatd)

7

") Se precizeazd calitatea in care a pafticipat la indeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducdtor (lider de asocialie); contractant asociat, subcontractant.
**) Se va preciza data de incepere gi de finalizare a lucreribr (luna, an - luna, an).



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICA

1 . Valoarea produselor/ serviciilor 9i/sau lucririlor subcontractate

2. Garantia de bund execulie va fi in cuantum de
(10 lo din vatoarea fara WA a contractului, conform Fisei de date a achizitiei)

9i se constituie prin:

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

3. Durata totald de furnizare zile de la data semndrii contractului
(confoftn invilaliei de paiicipare)

4. Garan.tia acordata produsului este de
receplie a produsului.

luni de la data Procesului verbal de

5. Respectarea etapelor de executie 9i cerinlelor prezentate in Caietul de sarcini

Nr.
crt.

Subcontractant
Denumire/produselor/servicii

subcontractate

Procent
subcontractat din

pre!ul total
ofertat

Valoare
subcontractatd

1

2

6. Solutiile tehnice adoptate

7. Justificarea solu!iilor tehnice adoptate

Operator economic,

(se m n atu ra autorizatd)

8



CONPET
C0NPET S.A., Rominia

str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploie$i. 100559, Prahova

Tel: +40 - 2tl4 - 401360; fax: + 40 - 2M - 51M51
CIF: R0 1350020: Cod CAEII 4950: J29l5 /22.0'1.1991
capital social suDscris 5i varsat 28 569 842.40 lei

CA!ET DE SARCINI

SISTEM ANALOGIC DCVG

pentru detectarea 9i localizarea de la suprafata solului a defectelor de

izolafie a conductelor metalice ingropate

l. Condilii generale

l. t.1 Domeniul de utilizare

Prezentul caiet de sarcini stabileste condiliile tehnice minime obligatorii pentru achizitionarea
unui sistem analogic DCVG pentru detectarea 9i localizarea de la suprafala solului a defectelor de
izola!ie ale conductelor metalice ingropate.

Sistemul analogic DCVG va fi utilizat pentru verificarea izolatiei conductelor noi sau a
conductelor existente (dupi caz). Sistemul va trebui sa permita investigarea unor tipuri variate de
izolatie: polietilend extrudati, benzi de polietileni aplicati la rece/la cald, poliuretan, FBE, bitum,
etc.

Metoda DCVG este o metodi standardizati (Standard Conpet, standard EN 13509 si standard
ISO 15589-1) de detectare de la suprafala solului a defectelor de izolalie a conductelor metalice
ingropate care permite oblinerea cu o precizie ridicatd a urmatoarelor informatii despre conductele
inspectate:

- localizarea cu precizie ridicatd a pozifiei defectului, ceea ce reduce costurile legate de
excavare in cazul reparirii lor;

- posibilitatea determinirii mirimii importantei defectelor, ceea ce permite stabilirea prioritetii
reparirii lor;

- caracterul corosiv/necorosiv al defectelor precum gi depistarea acelor defecte care sunt
insuficient protejate catodic;

- identificarea structurilor metalice care "fura" protectie catodice de la conducta verificati;
- stabilirea starii izolaliei imbinirilor electroizolante montate aerian sau ingropat (in cazul in

care acestea existi);
- identificarea prizelor de potential defecte (in contact metalic cu conducta protejatd catodic);
- stabilirea rapid6 a porliunilor de conduct6 cu un numdr mare de defecte (in cazul

conductelor vechi).
Aplicaliile tipice ale metodei DCVG sunt urmitoarele:
- evaluarea stdrii izolaliei conductelor pentru a defini cerinfele reabilitirii;
- descoperirea "sldbiciunilor'' sistemului de proteclie catodici;
- capabilitatea operdrii sub linii de inaltd tensiune;

r'-"i
:(rNv6,

e.nrail: cqrpet@co.pet.r0
*rw.corpetro!-1

\-:-"/
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- investigarea eventualelor interferenle: (alte surse de proteclie catodice, curenti de dispersie

etc):
- posibilitatea operarii gi in zonele betonate sau asfaltate;
- evaluarea integritilii Wizelcf de potential;

- stabilirea calitilii imbinirilor electroizolante (montate ingropat sau aerian).

l.1.2 Condilii normale de functionare: temperature de lucru -20'...+40"C.

1.1.3 Sisteme de asigurare a calititii: produsele trebuie sd fie fabricate cu asigurarea calitelii
conform ISO 9001/2015, SR EN ISO 9001/2015 sau similar.

ll. Caracteristici tehnice, funclionale 9i de performanla

ll.1 Sistem analogic DCVG pentru detectarea si localizarea de la suprafala solului a
defectelor de izolalie a conductelor metalice ingropate

Cerinle minime:
. determinarea exactd a locului defectului cu precizie mare (max. 15 cm);
r deteclia defectelor de izolatie de mirime punctiformS;
. determinarea caracterului anodic si/sau catodic al metalului conductelor la zonele de

defecte;
o sistemul DCVG trebuie si fie compus din: aparat analogic DCVG cu acumulatori, sonde

misuri cu acumulatori, electrozi portabili Cu/CuSO4 lungi, cabluri conexiune aparat -
sonde misuri, incdrcdtor acumulatori aparat DCVG gi sonde masura, intrerupator ciclic cu
acumulatori, incarcator acumulatori intrerupitor ciclic, geantd rigidi de transport, manual dr

utilizare,
. aparatul DCVG trebuie sa fie in fapt un milivoltmetru model analogic, cu zero pe centru,

avAnd minim urmdtoarele scale: 10mV, 25mV, 50mV, 100mV, 250mV, 'lV, 2,5V si 4 V.

Aparatul trebuie sa prezinte pe scala pozilie catodicd gi anodici pentru determinarea
caracterului anodic sau catodic al defectelor- Oprirea aparatului trebuie sd se execute prin

intermediul unui buton plasat pe fata aparatului, in mod similar cu pozitionarea butonului cu
ajutorul ciruia se comuta scalele. Aparatul trebuie se reziste la umezeald, avAnd in vedere
utilizarea sa in teren. Acumulatorul aparatului trebuie sa permiti o funclionare continud de
minim 72 de ore. Aparatul trebuie se permita detecfia defectelor de izolalie de mirime
punctiforma;

r intrerupdtorul ciclic trebuie sa aibe minim ciclu ON-OFF de investigalie pentru DCVG 9i
trebuie s6 prezinte led care sd semnalizeze momentul in care acumulatorul este descdrcat.
Acumulatorul aparatului trebuie si permite funclionare continua de minim 4 zile. Aparatul
trebuie se prezinte o constructie solidd qi si reziste la defecte ce pot fi cauzate de spike-uri
ln momentul in care bateria nu mai permite funclionarea, aparatul trebuie sd se opreasce
astfel inc6t se fie preventiti defectarea lui. Aparatul kebuie si poatd fi utilizat la curenli de
protectie catodica de minimum 50 Amperi.

r"3'r
'{,Nv.6rl

e.mil: conpet@conpet.r0
ww .cong?tro
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Bornele la care se conecteazA conducta gi sursa de curent de protec[ie catodice
(permanenti sau temporare) trebuie si fie distinct marcate sau colorate;

sondele de mdsuri cu acumulatori trebuie si permita pozitionarea in mod facil a acului

voltmetrului in interiorul scalei si trebuie si aibe potenliometre cu ajutorul cirora sd poati fi
reglati sensibilitatea. Acumulatorul fiecdrei sonde in parte trebuie si permiti functionare
continui de minim 4 zile;

cablurile de legdturd intre aparatul DCVG Ei sondele de misurd trebuie si fie distincte
(stdnga - dreapta) gi si permiti o utilizare siguri;
electrozii portabili de Cu/CuSO4 lungi kebuie sa fie construiti din cupru acoperit la exterior

cu plastic, si aibe capetele care vin in contact cu solul din lemn sau ceramicd poroasi qi si
permiti misurarea facilS a potenfialelor;

Dotdri:
r geant6 rigidd de transport pentru toate componentele sistemului, care sd permita

transportul in siguran!5 a sistemului;
r tolbi rigidi tubulari pentru transportul electrozilor Iungi de Cu/CuS04;
. componente rezerva: un electrod de Cu/CuSO4, doui seturi de cabluri, 20 de capete

pentru eleclrozi si suporturile aferente;
. manual de utilizare in limba rom6n6.

lll. Condilii constructive

lV. Marcare si identificare.

V. Ambalare,asigurare:

V.1 Produsele vor fi ambalate pentru a face fa!5 transportului, manipularii gi depozitarii
pAni la destinafia finali (sediul achizitorului).

V.2 Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare
protecliei coletelor vor rimAne in proprietatea achizitorului.

V.3 Ofertantul va asigura complet produsele livrate, pana la sediul achizitorului gi preluarea
acestora de cdtre achizitor.

,,':"'il-a
tNv.c,

,r'3r
\-::/

Conform specifi caliilor prod ucdtorului.

lV.1 Numele producitorului.
lV.2 Tipul / modelul, numir / serie produs.

lV.3 Anul fabricatiei.
lV.4 Marcaj de conformitate CE.

e.mail: cfi pet€Eorpet.m
ww.co(petro
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Vl. Condilii de livrare, receplie si garan!ie:

Vll. Cerinlemetrologice:

Certificat de calibrare emis de produc6tor, valabil2 ani de la data livririi.

$ef Serviciu Energetic
lng. Emanuel AVRAMESCU

intocmit
lng. Rogu B2g'dan

4

!-.t

k-:::/
r'.Ll'l
\-"",

e.nBil: conpet@]pet. m
*tv.conpet.ro

l

Vl.1 Produsele livrate vor fi insolite declaralii de conformitate CE, emise de producitor.
Vl.2 Toate produsele livrate vor fi ?nsolite de cartea tehnici gi de instrucliuni de utilizare,

ambele si in limba rom6ni.
Vl.3 Termenul de garanlie: minim 24 luni de la data livrdrii Ei a receptiei.
Vl.4 Asistenta tehnici gi instruirea personalului utilizator de citre specialigtii firmei.
Vl.5 Data de fabricare a echipamentelor si fie de maxim 6 luni Inainte de data livririi.
Vl.6 Eventualele defecliuni aperute in perioada de garanlie vor fi remediate de furnizor in

termen de maxim 30 de zile de la semnalarea defectiunii de catre Client. Eventualele
defectiuni aperute in perioada de post-garanlie (in timpul duratei medii de utilizare a

echipamentelor, dar nu mai putin de 5 ani) se vor remedia contra cost de cdtre
furnizor.

Vll. Cantitate sistem analogic DCVG: 1 buc.





coNPET S.A. PrOIE$Tr

Sedinta CTE nr. 18 din 17.10,2017

AYIZ

Nr. 67 din 17.10.2017

CONSILIUL TEHN]CO _ ECONOMIC - CONPET

AVIZEAZA FAVORABIL
Fdri obseryatii

Denumirea documentafiei/materialului de avizare

Notd de Fundamentare gi caiet de sarcini pentru ,,Achizilie kit aparat analogic DCVG deteclie
defecte de izolalie conducte metalice ingropate de la suprafala solului".

- intocmit Direcf ia Dezvoltare MentenanlA, Serviciul Energetic
- promovat - Direclia Dezvoltare Mentenanta, Serviciul Energetic

Presedinte C-T.E-- CONPET

Director Direclia Economici
Ec. Sanda

Observalii la materialul de avizare Nu este cazul.





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,

tax 02441402304, cod de inregistrare flscald RO 1350020, inregistrate la Registrul Come4ului Prahova
sub numerul J291611991, cod IBAN RO38 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciali
Romana Sucursala Ploiegti, reprezentat6 legal prin dl. ing. Liviu llagi - Director General 9i d-na ec.
Sanda Toader - Director Economic, in calitate de ACHIZITOR

$i

1.2. in caiitate de FURNIZOR

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Furnizorul se oblige si furnizeze Sistem analogic DCVG pentru detectarea 9i localizarea

de la suprafala solului a defectelor de izolalie a conductelor metalice ingropate in perioada
convenite, in conformitate cu propunerea sa tehnico-economice -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 firi TVA, pentru indeplinirea integrale a

obiectului contractului, astfel cum este acesta definit la art. 2 al prezentului contract. Valoarea contractului
va fi exprimatd in lei gi va remane fermd pe toati perioada de derulare a acestuia.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intri in vigoare la data semnirii acestuia de cetre partile contractante si produce

efecte pane la data expirdrii garanliei acordate produsului furnizat
4.2. Furnizorul se obliga si livreze echipamentul prevazut la aft. 2.1 . gi in anexa 1 , in termen de

maximum 30 de zile de la data constituirii garantiei de bune execulie.
4.3.Termenul de livrare se considere implinit la data semndrii, fdrd obiecliuni, a Procesului verbal

de receptie de citre Comisia de receptie (procesul verbal de receptie va fi precedat de probele de
funclionare ale echipamentului) 9i intocmirea procesului verbal de instruire a personalului utilizator al
achizitorului).
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5. DEFTNTTI
5.1. ln prezentul contract urmetorii termeni vor fi interpretali astfel:
a. contract - prezentul contracl gi toate anexele sale;
b. achizitor gi furnizor - pSrlile contractante, aga cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. valoarea contractului - prelul pletibil furnizorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru

indepl,nirea integrali gi corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract,
d. produse- echipamentele, cupnnsein anexa la prezentul contract, pe care furnizorul seoblige

si le livreze achizitorului;
e. origine - locul de provenientd al produselor. Originea produselor poate fi distincti de

nationalitatea furnizorului.
f. destinatie final5 - locul unde furnizorul are obligalia de a furniza produsele franco depozit, Sediul

CONPET Ploiegti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Prahova. Transportul produselor p6ni la destinalia finale intre
in sarcina Furnizorului.

g. forta major; - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil 9i inevitabil, mai presus de
controlul pdrtilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevezut la momentul
incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului;



h. garan,tia acordate produselor (garanlia legald de conformitate) astfel cum este reglementati de

Legea nr. 44gt2OO3, privind v6nzarea produselor 9i garanliile asociate acestora - protectia juridici a

consumatorului rezultatd prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legale

a vanzetorului fat6 de consumator ca, firi solicitarea unor costuri suplimentare, se aduca produsul la

conformitate, incluzind restituirea prelului pldtit de consumator, repararea sau inlocuirea produsului,

daca acesta nu corespunde condiliilor enunlate in declaraliile referitoare la garantie sau in publicitatea
aferente;

i. reparare (remediere) - in caz de lipsd de conformitate, aducerea unui produs la conformitate cu
contractul de vSnzare-cumpirare;

j. viciu ascuns - deficiente calitativd a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost
cunoscute gi nici nu putea fi cunoscute de cetre consumator prin mijloacele obignuite de verificare;
k. termene - Termenele se vor socoti conform art 181-184 din Noul Cod de procedure civili, respectiv:

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

k.2.Cand termenul se socotegte pe saptamani (luni sau ani) el se implinegte in ziua
corespunzatoare din ultima saptamanS, ori din luna sau din ultimul an. Dace ultima lund, nu are zi
corespunzatoare celei in care termenul a inceput se 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 prelungegte pSni in
prima zi lucratoare care urmeaze.

k.4.Termenul care se socotegte pe zile, sdptamdni, luni sau ani, se implinegte la ora 24 a ultimei
zile in care se poate implini actul.

6. ANEXELE CONTRACTULUI
6.1. Anexele prezentului contract sunt:
a) Propunerea tehnico-flnanciar5 - Anexa nr. 1 ,

b) Caietul de sarcini - Anexa nr. 2;
c) Conventia SSM-SU-PM-Managementului energiei - Anexa nr.3
d) Dovada constituirii garanliei de bund executie - Anexa nr. 4.
6.2. Anexele contractului fac parte integranta 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 CONFIDENTTAL AL CONTRACTULUT
8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fera acordul scris al celeilalte pirti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei te4e pdrti, in afara acelor

persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile gi documentele oblinute sau la care are acces in perioada de derulare

a contractului, in alt scop decAt acela de a-si indeplini obligaJiile contractuale.
(2) Dezvduirea oricerei informalii fatd 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 dezviluirea de informatii
referitoare la contract daci:

a) informaJia a fost dezvaluita dupe ce a fost oblinut acordul scris al celeilalte p5(i contractante
pentru asemenea dezviluire; sau

b) partea contractante a fost obligati in mod legal si dezviluie informalia.

9. DREPTURI OE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Furnizorul are obligalia de a despegubi achizitorul impotriva oriciror:
a) reclamalii gi acliuni in justilie, ce rezulti din incSlcarea unor drepturi de proprietate intelectuali

(brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaliile sau utilajele
folosite pentru sau in legaturi cu prestarea serviciilor; si
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b) daune - interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezult5 din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

10. 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
asiguririi Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenite a contractului.

Garanlia de buni execulie este de 10% din valoarea totali, firi TVA a contractului, respectiv, in
cuantum de lei. in cazul in care valoarea contractului se modific5, Furnizorul are obligalia
de a actualiza cuantumul garanjiei de buni execulie in functie de valoarea totald a contractului.

(2) Garanlia de buni execulie se constituie prin virament bancar prin deschiderea unui cont la
dispozilia Achizitorului, la o banci agreata de ambele pe4i. in termen de 10 zile de la data semnarii
contractului, Prestatorul va prezenta Achizitorului adresa de conflrmare din partea bdncii, prin care
aceasta ii comunici Achizitorului codul IBAN al contului deschis 9i extrasul prin care se face dovada
virarii sumei cu titlu de garantie de buna executie.

(3) Furnizorul va prezenta Achizitorului adresa de confirmare din partea bincii, prin care aceasta
ii comunicd Achizitorului codul IBAN al contului deschis in vederea viririi sumelor relinute drept garanlie
de buni execulie si extrasul de la bancd reprezent6nd dovada virdrii in acest cont a garanliei de buni
executie reprezent6nd 10olo din valoarea totala, far5 TVA a contractului. Predarea adresei gi a extrasului
de cont in original de citre Furnizor Achizitorului se face in baza unui proces verbal de predare - primire
incheiat intre pati sau prin depunerea acestor acte la registratura societSlii. Dovada prezentarii celor
doue 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 expediazd originalul adresei gi a extrasului bancar prin pogte cu
confirmare de primire, aceste acte vor fi insolite de o noti de inaintare semnate de reprezentantul legal
al Furnizorului care sA ateste prezentarea originalelor celor doud acte. Data prezenterii adresei si a
enrasului bancar este data la care plicul continand nota de inaintare a acestora a fost depus la pogte.

10.2. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de buna execulie, in limita
prejudiciului creat, dace Prestatorul nu isi indeplineste gi/sau igi indeplinegte in mod necorespunzitor
obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenlii asupra garanliei de bune executie,
Achizitorul are obligatia de a notifica pretenlia sa Furnizorului, preciz6nd obligaliile care nu au fost
respectate.

(2) Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de bund execulie si pentru
recuperarea penalitatilor de intiziere gi/sau a daunelor interese datorate ca urmare a neindeplinirii
obligafillor la termenele stabilite prin contract. Achizitorul are obligalia de a notiflca pretenlia sa
Furnizorului, precizand obligaliile care nu au fost respectate.

10.3. Garanlia de buna execulie se va restitui in termen de cel mult 14 zlle de la data intocmirii
ultimului proces verbal de receptie a produselor livrate, daci Achizitorul nu a ridicat pretentii asupra ei.

10.4. Garanlia acordate produselor este distincti de garanlia de bune execulie a contractuiui.
sau
10.- GARANTTA DE BUNA EXECUTTE A CONTRACTULUT (SCRTSOARE DE GARANTTE

BANCARA)
10.1. (1) Garanlia de bun5 execulie a contractului se constituie de c5tre Furnizor in scopul

asigurdrii Achizitorului de indeplinirea cantitativi, calitativi gi in perioada convenite a contractului.
(2) Garantia de bune execulie se constituie prin scrisoare de garanlie de buna executie emis6

in favoarea Achizitorului, de citre o banca agreata de ambele pa(i. Scrisoarea de garanlie pentru buna
executie a prezentului contract este in cuantum de 10% din valoarea totale, fSre TVA, a contractului, in
cuantum de

(3) Scrisoarea de garanlie se va prezenta de cetre Furnizor Achizitorului, in original, in termen
de '10 zile de la data semnirii contractului si va avea o valabilitate de cel pulin 3 ani de la data emiterii.

10.2. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenfii asupra garanliei de buni executie, in limita
prejudiciului creat, daci furnizorul nu i9i indeplinegte obligaliile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretenlii asupra garanliei de buni execulie, Achizitorul are obliga,tia de a notifica pretenlia
furnizorului, precizdnd obligatiile care nu au fost respectate.

(2) Achizitorul are dreptul de a emite pretenlii asupra garanliei de buna executie, pentru
recuperarea penalitetilor de intaziere si a daunelor interese, datorate ca urmare a neindeplinirii
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obligatiilor la termenele stabilite prin contract. Achizitorul are obligalia de a notifica pretentia sa

furnizorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.
10.3. Garanlia de bune executie 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, daci
Achizitorul nu a ridicat pretentii asupra ei.

10.4. Garan,tia acordata produselor este distincte de garan{ia de buna execulie a contractului.

11. OBLtGATil DE BUNA CONDUTTA ALE FURNIZORULUI
(1) Furnizorul va acliona intotdeauna loial gi impa(ial gi ca un consilier de incredere pentru

conform regulilor gi/sau codului de conduiti al profesiei sale, precum gi cu discretia necesard. Se va abtine
si faci afirmalii publice in legiturd cu serviciile prestate firi si aibi aprobarea prealabild a ului, precum
gi sA participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligaliile sale contractuale in raport cu acesta.

(2) in cazul in care Furnizorul sau oricare din subcontractanlii s5i, se oferi si dea, ori sunt de
acord se ofere ori sd dea, sau dau oricerei persoane, miti, bunuri in dar, facilitatj ori comisioane in scopul
de a determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricdrui act sau fapt privind contractul de
servicii sau orice alt contract incheiat cu ul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoane in legatura
cu Contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, ul poate decide rezrlierea contractului fere
indeplinirea vreunei formalitdli 9i fdri interven!ia vreunei autoritati sau instanle de judecati.

(3). PlStile c5tre Furnizor aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din Contract, 9i atat Furnizorul cat gi personalul sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa
gi salarialii din teritoriu, nu vor accepta niciun com,sion, discount, alocatie, plati indirectd ori orice alte
formS de retribulie in legetur5 cu sau pentru executarea obligaliilor din Contract,.

(4) Furnizorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, lavreo redevente, facilitate sau comision
cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului, firi aprobarea
prealabile in scris a ului.

(5) Furnizorul gi personalul siu vor respecta secretul profesional, pe perioada executSrii
Contractului, inclusiv pe perioada oricdrei prelungiri a acestuia, precum gi dupi incetarea Contractului.
ln acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al ului, Furnizorul 9i personalul
sau, salariat ori contractat de acesta, incluzind conducerea gi salarialii din teritoriu, nu vor comunica
niciodati oricerei alte persoane sau entititi, nicio informalie confidentiali divulgati lor sau despre care
au luat cunogtinti gi nu vor face publice nicio informalie referitoare la recomand;rile primite in cursul sau
ca rezultat al derulirii Serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract. TotodatS, Furnizorul gi personalul
seu nu vor utiliza in dauna ului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor,
cercetarilor desfagurate in cursul sau in scopul executirii Contractului.

(6) Executarea Contractului nu va genera sub nicio forma cheltuieli comerciale neuzuale. Daci
apar totugi astfel de cheltuieli,Achizitorul poate decide rezilierea contractului fird indeplinirea vreunei
formalit5ti gi fiire interventia vreunei autoritili sau instanle de judecate. in acest caz Furnizorul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzetoare pentru partea din contract indeplinite pani la data rezilierii
contractului.

Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale :

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

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

care se executd Contractul. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la fala locului pe care
o consideri necesari pentru strangerea de probe in cazul oricdrei suspiciuni cu privire la existenla unor
cheltuieli comerciale neuzuale.

12. RECEPT|E, TNSPECTil gr TESTE
12.1. Achizitorul sau reprezentantul s5u 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. Achizilotul are obligatia de a notifica in scris furnizorului identitatea reprezentantilor sei

imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor gi inspectiilor.
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12.3. lnspecliile Si testele din cadrul recepliei se vor face la destinatia finali a echipamentului -
Sediul Administrativ ll al CONPET SA, situat ?n Ploiegti, str. Rezervoarelor, nr.8 si intr-o statie de
pompare automatizati Conpet.

12.4. Dace echipamentul inspectat sau testat nu corespunde specificaliilor, achizitorul are dreptul
s6 le respingS, iar furnizorul are obligatia, firi a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui echipamentul refuzat; sau
b) de a face toate modificerile necesare pentru ca echipamentul se corespunda specificaliilor

tehnice.12.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa 9i, dac5 este necesar, de a respinge nu va fi
limitat sau amanat datorit5 faptului cd echipamentul a fost inspectat 9i testat de furnizor, cu sau fara
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrerii acestuia la destinatia finale.

12.6. Probele Ei punerea in funcliune se vor face conform documentatiei tehnico-economice
avizate, cu respectarea legislaliei in vigoare.

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

12.8. (1) La flnalizarea livrdrii echipamentului 9i a serviciilor de asistenla tehnica gi instruire,
furnizorul are obligalia de a notifica, in scris, achizitorulur, cd sunt ?ndeplinite condiliile de recepjie
solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

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

- documentatie,manuale de intrelinere ii reparalie,carte tehnica
- certificat de garantie,
- certificat de calltate, declaratie de conformitate CE emis5 de producetor,
- certificat de calibrare emis de producator
- instructiuni de utilizare in limba romanS
(3) Pe baza documentelor de livrare gi a constaterilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia

daci sunt intrunite condiliile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul in care se constate cA sunt
lipsuri sau deflciente, acestea vor fi notificate furnizorului, stabilindu-se gi termenele pentru remediere 9i
finalizare. Dupe constatarea remedieni tuturor lipsurilor gi deficienlelor, la o noui solicitare a furnizorului,
achizitorul va convoca comisia de receplie.

12.9. Comisia de receplie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu caietul de sarcini 9i cu reglementirile in vigoare. in funclie de constat6rile f5cute,
achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia produselor de la punctul 2.1. din contract.

13. AMBALARE $r MARCARE
'13.1. Furnizorul are obligatia de a ambala echipamentul pentru ca acestea se facS fate, fere

limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului gi expunerii la temperaturi extreme, la
soare gi la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului gi depozitirii in aer liber, in aga fel
incit sd ajungi in buni stare Ia destinalia final5.

13.2. Toate materialele de ambalare a echipamentului, precum gi toate materialele necesare in
vederea protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie etc.) raman in proprietatea achizitorului.

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

14. LTVRAREA PRODUSELOR 9t DOCUMENTELE CARE LEINSOTESC
14.1.Furnizorul are obligalia de a livra echipamentul la destinalia finalS - Sediul Administrativ ll

al CONPET SA, situat in Ploiegti, str. Rezervoarelor, nr. 8, respectand termenul de livrare convenit la
an. 4.2. qi termenul comercial DDP. Furnizorul are obligatia de a livra echipamentul care face obiectul
prezentului contract insotit de:

- facturd fiscalS,
- documentatie, manuale de intrelinere gi reparalie,carte tehnica
- certiflcat de garantie,
- certificat de calitate, declaratie de conformitate CE emisd de produc;tor,
- certificat de calibrare emis de producator
- instructiuni de utilizare in limba rom6ni

l
-
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14,2. La expedierea echipamentului furnizorul are obligalia de a comunica in scris achizitorului
datele de expediere, descrierea echipamentului, cantitatea, locul de incercare gi locul de descircare

14.3. Certificarea de cdtre Achizitor a faptului ca produsele au fost livrate, se face dupa receptia
cantitativa si calitativa, prin semnarea de primire de c5tre reprezentantul autorizat al acestuia, respectiv
persoana care gestioneaza marfa, pe documentele emise de Furnizor pentru livrare.

14.4. Livrarea produselor se considere incheiatd in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor 14.1. - 14.3.

1s. sERVtCil
15.1.Pe lange furnizarea efective a echipamentului furnizorul are obligatia de a presta 9i serviciile

aferente furnizirii echipamentului, fare a modifica pretul contractului: punerea in functiune 9i instruirea
personalului utilizator al achizitorului, de catre specialigtii furnizorului.

15.2. Furnizorul are obligatia de a presta serviciile in perioada convenitd la at1. 4.2., cu condilia
cd aceste servicii s5 nu elibereze furnizorul de nici o obligalie de garanlie asumate prin contract.

15. PrESE DE SCHTMB 9t SERVTCE tN GARANTTE
16.1. in perioada de garanlie a echipamentului, furnizorul are obligalia de a furniza gratuit

achizitorului, piesele de schimb gi subansamblurile care se defecteazd, 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 30 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. OBLIGATILE FURNTZORULUT
16.1. Furnizorul se obligd sE furnizeze echipamentul la standardele gi/sau performantele

prezentate in propunerea tehnice.
17.2. Furnizorul se obligi 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 activitdlii desfdgurate.
17.4. Furnizorul va asigura pentru echipamentul livrat in baza prezentului contract, cd(ile

tehnice, manualul de operare gi intrelinere, in limba englezi 9i tradus in limba romdni gi rnstrucliunile
de utilizare in limba romini.

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

17.6. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea gi siguranta tuturor
operaliunilor executate, precum gi pentru procedeele utilizate, cu respectarea prevedenlor gi a
reglementerilor legale in vigoare privind protectia mediului gi a muncii.
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18. OBLTGATilLE ACHTZ|TORULUt
18.1. Achizitorul se obligi si convoace Comisia de receptie in termenul convenit.
18.2. Achizitorul se obligd sa pleteasca prelul echipamentului gi al serviciilor in termenul convenit

de la inregistrarea facturii la achizitor, pe baza procesului verbal de receplie semnat firi obiec{iuni gi a
documentelor de livrare menlionate la art. 14.1.

19. GARANTTA 9t POST-GARANTTA ACORDATA ECHIPAMENTULUI
19.1. Perioada de garantie acordate pentru echipamentul livrat de cStre furnizor va fi de minim 24

luni. Perioada de garanlie pentru echipament incepe cu data punerii in functiune dup5 livrarea
echipamentului la destinalia finali - Sediul Administrativ ll al CONPET SA, situat in Ploiegti, str.
Rezervoarelor, nr. 8, iar perioada de garanlie a lucrdrilor gi a pieselor inlocuite (cu prilejul reparaliilor
efectuate in timpul garanliei) este de 24 de luni de la data efectuerii lucrerii .

19.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plingere sau
reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.



'19.3. La primirea unei astfel de notificiri, furnizorul are obligatia de a constata defectiunea 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, fdri costuri suplimentare pentru achizitor. Dace
durata remedierii defecliunii dep59e9te termenul de 30 de zile, echipamentul defect va fi inlocuit temporar
cu unul cu caracleristici tehnice echivalente, pe cheltuiala furnjzorului. Echipamentul care, in timpul
perioadei de garantie, il inlocuiegte pe cel defect beneficiazi de o nouA perioadi de garanlie care curge
de la data inlocuirii echipamentului/ utilajului.

19.4. Daci furnizorul, dupe ce a fost ingtiintat, nu reugegte sa remedieze neconformitatea in
perioada convenite, achizitorul are dreptul de a lua misuri de remediere pe riscul gi pe cheltuiala
furnizorului gi firi a aduce niciun prejudiciu oricdror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fald
de furnizor prin contracl.

19.5. Furnizorul are obligatia de a asigura gratuit service in perioada de garan.tie a
echipamentului livrat in baza contractului.

19.6. Eventualele defec,tiuni aperute in perioada de poslgarantie (in timpul duratei medii de
uti zare a echipamentelor, dar nu mai putin de 5 ani) se vor remedia contra cost de cetre Furnrzor.

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

Fiscal, cu modificirile gi completarile ulterioare, dup5 receplia 9i punerea in funcliune a echipamentului.
Achizitorul are obligalia de a efectua plata facturilor cu ordin de platd in lei, dupe receptia echipamentelor
in conformitate cu prevederile arl. 12 9i 14.

20.2.Termenul de plati este: 30 de zile de la inregistrarea facturii la Achizitor 9i a primirii
documentelor precizate la ar1. 14.1.

21. PENALITATI
21.1. in cazul in care, furnizorul nu reugegte sd i9i indeplineascd obligaliile asumate prin contract,

furnizorul are obligatia de a plSti achizitorului, ca penaliteti, o sume in cuantum de O,So/olzi de int6ziere,
calculat la valoarea echipamentului nelivrat sau la valoarea echipamentului livrat necorespunzator,
pentru fiecare zi de intarziere, p6ni la indeplinirea efectiv6 a obliga{iilor. Penalitdlile pot depegi
cuantumul sumei asupra carora sunt calculate.

21.2. Penalitdlile calculate vor fi notiflcate 9i facturate cdtre furnizor precizSnd obligaliile care nu
au fost respectate 9i perioada de intdziere. Furnizorul are obligalia de a achita factura de penalitdti in
termen de 3 zile de la data inregistrSrii acesteia la furnizor. Neplata penalititilor de intaziere in termenul
de 3 (trei) zile lucritoare de citre furnizor dd dreptul achizitorului de a emite pretenJii asupra garanJiei de
buni execulie, pentru recuperarea penalitSlilor de int6rziere, datorate ca urmare a neindeplinirii
obliga!iilor la termenele stabilite prin contract. Achizitorul are obligalia de a notifica penalite.tile
prestatorului, 

^precizind 
obligaliile care nu au fost respectate, precum gi modul de calcul.

21.3. ln cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevazute la art.20.2, acesta are obligalia de a pliti furnizorului penalitati in cuantum de
0,So/olzi de ?ntaziere, calculat la valoarea neachitatS, pentru fiecare zi de intAziere, incepind cu prima
zi de la scadenta.

21.4. Achizitorul va pldti aceaste sume pe baza unei facturi emisa de c5tre furnizor. Achizitorul
are obligatia de a achita factura de penalitdti in termen de 5 zile de la data inregistrdrii acesteia.

21.5. Pirtile convin ci sunt de drept in intiziere prin simpla ajungere la scadenta a oricirei
obligalii neexecutate instituite prin contract, fdrA necesitatea transmiterii in acest sens a vreunei
notiflciri sau a indepliirii vreunei formaliteli cu privire la executarea obligatiilor scadente.

22. REZILIEREA CONTRACTULUI, iNCETARE
22.1. Rezilietea unilaterale Achizitorul va putea rezilia unilateral contractul in oricare dintre

urmdtoarele situa,tii :

a) Furnizorul nu a constituit garanfia de bund execulie in termenul de maxim 10 zile de la
semnarea contractului. Data la care rezilierea unilaterali produce efecte este data la care notificarea
scris5 de reziliere a fost comunicati Furnizorului.

b). Furnizorul a cesionat obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract
f5re acceptul Achizitorului. in aceastd situalie Furnizorul este de drept in intirziere de la data cesiunii
sau a subcontractdrii. Data la care rezilierea unilateralS produce efecte este data la care notificarea scrisi
de reziliere a fost comunicati Furnizorului.
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c) Furnizorul nu igi indeplineste obligatiile contractuale in termenul prevazut la ar1. 4.2 al
prezentului contract sau in termenele stabilite de Achizitor pentru remedierea calitilii echipamentului
livrat. in aceasti situatie Achizitorul are obligalia sa il puna in intaziere pe Furnizor pentru neindeplinirea
obligaliei gi sa stabilesca prin notificarea scrisi de punere in intaziere un termen in care Furnizorul
urmeaz5 s5-gi indeplineasca obligalia. Neexecutarea obligatiei, in termenul fixat de Achizitor prin
punerea in intaziere, are ca efect rezilierea de plin drept a contractului Ia implinirea termenului respectiv.

22.2. Rezilierea unilateralS prevazuti pentru oricare dintre situaliile prevdzute la ar1. 22.1. din
contract se sanclioneaza cu obligarea Furnizorului la plata de daune interese c5tre Achizitor in procent
de 20o/o din valoarea contractului prevazuti la art. 3.1., fara TVA, la care se adaugi
contravaloarea prejudiciilor ?nregishate de Achizitor dupS caz.

22.3. (1) Creanlele reprezentand daunele interese stipulate la arl. 22.2. din contract, devin certe,
lichide 9i exigibile incepind cu data la care notificarea scrisd de reziliere a fost comunicate Furnizorului.

(2) Creanlele mentionate la arl. 22.3. (1) din contract vor fi notificate de cStre Achizitor
Furnrzorului, precizand in notrficare obligaliile care nu au fost respectate, cuantumul daunelor interese si
modalitatea de calcul.

(3) Furnizorul are obligalia de a achita daunele interese notificate, in termen de 5 (cinci) zile
lucr6toare de la data primirii notificSrii. Dupi incasarea daunelor interese, Achizitor va transmite factura
Furnizorului.

(4). Neachitarea de citre furnizor, in termenul stabilit, a daunelor interese notificate, dd dreptul
Achizitorului de a retine sumele reprezent6nd daune din garanlia de buni executie.

23. FORTA MAJORA
23.1. Fo|.a majord exonereazd pi(ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toati perioada in care actioneaze aceasta.
23.2. lndeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de acliune a fo(ei majore, dar fdr1t a

prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau pdrlilor pSnd la aparilia acesteia.
23.3. Partea contractanta care invocd fo(a majord 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, ?n

vederea limitirii consecinlelor.
23.4. Dacd fo(a major5 actioneaze sau se estimeaz5 cd va actiona o perioad6 mai mare de 30

zile, fiecare parte va avea dreptul se notifice celeilalte parlr incetarea deplin drept a prezentului contract,
fird ca vreuna dintre pati sd poati pretinde celeilalte daune- interese.

24. ASIGURARI
24.'1. Furnizotul are obligalia de a asigura complet echipamentele furnizate prin contract impotriva

pierderii sau deterior5rii neprevazute la transport, depozitare gi livrare.
24.2.Achizilorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune- interese, compensalii plitibile

prin lege, in privinla sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de furnizor, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agentilor
sau a angajalilor acestora.

25. SOLUTTONAREA DTSPUTELOR. LtTrGil
25.1.P5rtile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau

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

25.2.in cazul in care nu este posibile rezolvarea neinfelegerilor pe cale amiabili, p5(ile se vor
adresa instantelor de judecatd, competente de la sediul achizitorului.

26. COMUNTCART
26.1. (1) Orice comunicare intre pe4i, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sd

fie transmisd in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat at6t in momentul transmiterii, cat gi in momentul

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

corespondenla intre pati, vor fl elaborate in limba romane.
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26.2. Comunicirile dintre pa(i se pot face gi prin , fax sau e-mail, cu condilia confirmirii in scris
a primirii comunicirii.

27. CESTUNEA 9t SUBCONTRACTAREA
27 .l.Furnizorul nu poate cesiona total sau pa(ial prezentul contract.
27.2. (1) Furnizorul nu poate subcontracta dec6t subcontractanlilor declarati in propunerea sa

tehnicS.
(2) Furnizorul respunde in mod direct fatd de achizitor pentru orice neconformitate aparute in

furnizarea si prestarea serviciilor aferente 9i care se datoreazi unui subcontractant precum si pentru
orice pretenlie ridicate de un te( ca urmare a unei acliuni sau inacliuni a unui subcontractant.

27.3. (1) Furnizorul are obligalia, in cazul in care a subcontractat peti din contract, de a incheia
contracte cu subcontractanli idesemnali, 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
subcontractantii desemnati.

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

27.4. (1) Furnizorul este pe deplin rdspunzetor fa!5 de achizitor de modul in care indeplinegte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin respunzator fa16 de furnizor de modul in care igi indeplinegte
partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanlilor daca acegtia nu igi
indeplinesc partea lor din contract.

27.5. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu gi-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba prelul contractului 9i va fi notificat
achizitorul.

28. CLAUZE FINALE
28.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre p54ile

contractante.
28.2. Prezentul contract, impreuni cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul

sau,reprezinte voinla pirlilor 9i inleture orice alti inlelegere verbalS dintre acestea, anterioare sau
ulterioari incheierii lui.

283.In cazul in care pa4ile igi incalci obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferd vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligaliei respective
nu inseamne ce ea a renunlat la acest drept al sau.

29.LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom6nia.
Prezentul contract s-a incheiat astezi, _, la Ploiegti, in 2 (dou5) exemplare in original,

cate unul pentru fiecare parte contractanta.
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