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INVITATlE DE PARTICIPARE

CONPET

SC CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea achizitiei de servicii ce are ca
obiect "intocmire documentatie tehnica (DTAD) pentru obtinere Autorizatie Desfiintare la obiectivul
Cladire zid sala pompe Constanta Sud 1"

Modul de finalizare a selectiei de oferte: contract.

În acest sens vă invităm să depuneţi oferta dumneavoastră tehnico - economică, având În vedere
următoarele precizări:

• Preţul ofertat va fi prezentat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a
•• contractului ce urmează a fi Încheiat. Preturile care se compara in vederea stabilirii ofertei
.~ castigatoare sunt preturile (totale) ofertate pentru executia integrala a obiectului viitorului

contract (preturi fara TVA).
• Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat aceasta sa respecte cerintele prevazute

in Caietul de Sarcini atasat si sa asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei
intre acesta si cerintele respective.

• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părtiie contractante.
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.

Oferta se va depune la reglJratura societăţii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3,
in plic sigilat, până la data de :p.f. !?P.l.Y. , ora 16.00. Pe plic se va menţiona procedura
pentru care a fost depusă, respectiv "intocmire documentatie tehnica (DTAD) pentru obtinere
Autorizatie Desfiintare la obiectivul Cladire zid sala pompe Constanta Sud 1".

Atât prezenta solicitare, cât şi oferta transmisă de dumneavoastră, nu constituie un contract de
angajare Între societăţile noastre.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/2236 sau pe
adresa de email ioana.radu@conpet.ro.

Anexăm prezentei următoarele:
proiect de contract;
caiet de sarcini;,

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,

Şef Serviciu Achiziţii
Jr. A~ Tfrcavu

Serviciul Achizitii
Exp ap Ioana Râdu
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http://www.conpetro
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......-------------------------- --------

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

incheiat in baza Hotararii de adjudecare nr .
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr .

PARTILE CONTRACTANTE
S.C.CONPET S.A. PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, Str. Anul 1848, nr.1-3, jud. Prahova.

telefon 0244/401360, fax 0244/516451, cod de inregistrare fiscala RO 1350020, inregistrata la Registru
Comertului sub numarul J29/6/1991, cod IBAN R038RNCB0205044865700001 deschis la Banca
Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată prin ing. Liviu lIasi - Director General si ec,
Sanda Toader - Director Financiar, in calitate de ACHIZITOR

si
S.C , cu sediul in , str nr , jud .

telefon fax , cod de inregistrare fiscala RO , inregistrata la
Registrul Comertului sub numarul , avand cod IBAN , deschis la
..................................., reprezentata prin - Director General, in calitate de PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii intocmire documentatie tehnica (DATD]

pentru obtinere Autorizatie de Desfiintare la obiectivul Cladire zid sala pompe Constanta Sud 1,
descrise la art. 2.2., in perioadele convenite, in conformitate cu propunerea tehnico-financiara - Anexa
1 si Caietul de sarcini - Anexa 2 si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. Prestatorul, pentru indeplinirea obiectului contractului, va respecta urmatoarele etape:
- etapa 1: elaborarea documentatiilor tehnice (piese scrise si piese desenate) aferente

obtinerii Certificatului de urbanism, precum si a celorlalte avize, acorduri si autorizatii solicitate
prin Certificatul de urbanism;

- etapa II: va intocmi documentatia tehnica de executie (Proiect Tehnic) pentru executarea
lucrarilor de demolare cladiri, inlcuisv refacerea terenului si documentatia tehnica pentru Autorizarea
Desfiintarii (DATD)

Documentatia Tehnica de Executie va contine:
Proiect Tehnic -Memoriu Tehnic - 5 exemplare hartie
Caiet de Sarcini - 5 exemplare hartie,
Volum economic (Deviz estimativ+Cantitai de lucrari) - 2 exemplare hartie
Mapa planuri (piese desenate) - 5 exemplare hartie
Doua exemplare documentatie suport electronic: 1 buc CDIDVD (format pdf.) si 1 buc CDIDVD
(format docl xlsl pdfl dwg).

Prestatorul va supune avizarii CTE CONPET documentatia tehnico-economice.
Etapa II se incheie la data aprobarii documentatiei in CTE CONPET.
etapa a III-a - Prestatorul va elabora Proiect Autorizatie Desfiintare si va obtine Autorizatia dE

Desfiintare

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Pretul convenit pentru indeplinirea in totalitate a obiectului contractului, platibil prestatorulu

de catre achizitor, este de Iei, la care se adauga TVA. Pretul este ferm, pe toate
durata de executie a contractului. Detalierea pretului contractului este prezentata in propunerea
tehnico-economica, Anexa 1 la contract.

3.2. Taxele pentru obtinerea avizelor si acordurilor se vor achita de catre achizitor in baZe
documentelor justificative puse la dispozitie de catre prestator.

4. TERMENUL DE EXECUTIE
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4.1. Termenul de executie a contractului, este de 150 de zile de la data semnarii contractului:
- etapa 1: 90 de zile de la data semnarii contractului de prestariSeT'vicii;
- etapa a II a: 60 de zile de la incheierea etapei 1. I

4.2. Data predarii Autorizatiei de Desfiintare de catre prestator, achizitorului, reprezinta data
cand se considera ca s-a implinit termenul final de executie, in raport cu care se vor calcula sau nL
penalitati de intarziere, potrivit prevederilor clauzei 16.1. a prezentului contract.

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti contractante.
5.2. Contractul inceteaza sa produca efecte la data predarii Autorizatiei de Desfiintare si a

tuturor avizelor necesare.

6. DEFINITII
6.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre

achizitor si un prestator de servicii, in calitate de prestator; prezentul contract si toate anexele sale.
b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentu

contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentrL

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de

sarcini si in propunerea tehnica;
f) forţa majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii saL

vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a une
carantine, embargo.

g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
7.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) propunerea tehnico-economica - Anexa 1
b) caietul de sarcini - Anexa 2
c) conventie HSEQ - Anexa 3
d) alte anexe la contract.

8. STANDARDE
8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre

prestator in propunerea sa tehnica.

9. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
9.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelol

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

a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va

face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indepliniri
contractului.

9.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informati
referitoare la contract daca:

a) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvaluire; sau
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b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
10.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei ir
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

11. RESPONSABILITATilE PRESTATORUlUI
11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismu

si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu propunerea sa tehnica si la
termenele convenite.

(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta ir
contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul va asigura consultanta si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor de
demolare cladire zid sala pompe Constanta Sud 1apartinand S.C. CONPET S.A. Ploiesti.

11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate CL

graficul de executie convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor s
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

11.3. Prestatorul se obliga sa indeplineasca obiectul contractului, astfel cum este definit la art.
2, in termenele prevazute la art. 4 al prezentului contract. In cazul nevizarii de catre achizitor sau de
institutiile care emit avizele solicitate prin Certificat de urbanism, proiectantul are obligatia refaceri
proiectului in conformitate cu cerintele rezultate, fara costuri suplimentare pentru achizitor.

11.4. Prestatorul se obliga sa sustina documentatia elaborata in CTE CONPET.
11.5. Ori de cate ori achizitorul ii solicita, prestatorul va multiplica, contra cost, documentatiile

care fac obiectul prezentului contract.
11.6. Prestatorul garanteaza calitatea documentatiilor executate.

12. RESPONSABILITATilE ACHIZITORUlUI
12.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului informatii pe care prestatoru

le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru indeplinirea contractului.
12.2. Achizitorul se obliga:
a) sa primeasca documentatiile care fac obiectul prezentului contract, la termenul precizat ir

acesta;
b) sa nu foloseasca documentatia care face obiectul prezentului contract, pentru alte lucrar

sau sa nu o transmita la terti (persoane fizice sau juridice), fara acceptul prestatorului;
c) sa plateasca pretul lucrarilor la scadenta;
d) sa supuna spre avizare documentatia in CTE CONPET.

13. RECEPTIE SI VERIFICARI
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabil

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini.
13.2. Eventualele neconformitati cu prevederile din propunerea tehnica si caietul de sarcini vor f

aduse la cunostinta, in scris, prestatorului; in cazul in care aceste neconformitati nu sunt rezolvate pana
la scadenta, respectiv in termenele prevazute la art. 4 al prezentului contract, pentru perioada de
intarziere se vor percepe penalitati pana la data rezolvarii acestora, conform prevederilor art. 16.1.
Rezolvarea neconformitatilor se va consemna printr-un proces verbal care va specifica perioada de
penalizare.

13.3. Proiectul (documentatia scrisa si desenata) ce face obiectul prezentului contract se va
intocmi in 5 (cinci) exemplare format hartie si 5 exemplare format soft CD-ROM (doc/ xls/ dwg).
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Documentatia economica va fi predata intr-un exemplar format hartie si 1 exemplar format soft si va
include si devizul general intocmit conf. HG 28/2008 privind continutul cadru al documentatiei tehnico-
economice si structura devizului general.

14. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupa semnarea

contractului. La semnarea contractului, prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului graficul de
executie de detaliu, alcătuit În ordinea tehnologică de prestare a serviciilor prevazute in contract. Ir
cazul În care, după opinia achizitorului, pe parcurs, prestarea serviciilor nu concordă cu graficul genera
de execuţie, la cererea achizitorului, prestatorul va prezenta un grafic revizuit, În vederea terminări
serviciilor la data prevăzută În contract.

(2) Datele stabilite la art. 4 sunt datele de referinta pentru termenele din contract, respectiv,
executie proiect, obtinere avize si autorizatii, la care se va adauga perioada de timp dintre predarea
proiectului si avizarea favorabila a acestuia in CTE.

(3) Perioada de timp dintre predarea proiectului si avizarea favorabila a acestuia in CTE se va
adauga la termenul total de executie prevazut la art. 4.1. numai in cazul avizarii favorabile a proiectului.
In cazul in care sunt necesare modificari ale proiectului, durata necesara revizuirii acestuia nu va f
adaugata la durata de timp alocata proiectarii prin contract.

14.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora
prevazuta sa fie terminata intr-o perioada stabilita in graficul de executie trebuie finalizata in termenu
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:
a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului; sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea

contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de presta re a
serviciilor sau a oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare s
vor semna un act aditional.

14.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta etapele de proiectare.
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei etapelor de
proiectare se face cu acordul partilor, prin act aditional.

14.4. In cazul neavizarii de catre achizitor sau de catre institutiile care emit avizele solicitate prir
Certificat de urbanism, prestatorul are obligatia refacerii proiectului in conformitate cu cerintele
rezultate, fara costuri suplimentare din partea beneficiarului.

14.5. Cu exceptia prevederilor c1auzei 19 si in afara cazului in care achizitorul este de acord Cl
o prelungire conform clauzei 14.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a
solicita penalitati prestatorului potrivit prevederilor clauzei 16.1.

15. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
15.1. (1) Achizitorul va efectua plata in doua etape astfel:
- 30% din valoarea contractului dupa obtinerea Certificatului de Urbanism;
- 70% din valoarea contractului dupa obtinerea Autorizatiei de Desfiintare.
(2) Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), Cod Fiscal. Termenul scadent a

platilor este: 30 de zile de la data inregistrarii facturii la achizitor.
15.2. Taxele privind emiterea Certificatului de Urbanism, avizelor, acordurilor si Autorizatiei de

Desfiintare se vor achita/deconta de S.C.CONPET S.A. Ploiesti.

16. PENALITATI, DAUNE -INTERESE
16.1. În cazul in care prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca, in termenele prevazute la art

4 al prezentului contract, obligatiile asumate, acesta datoreaza achizitorului penalitati in cuantum de
O,5%/zi de intarziere, din valoarea serviciilor neprestate, incepand cu prima zi de intarziere. Penalitatile
pot depasi cuantumul sumelor datorate.

16.2. Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre prestator. Prestatorul are obligatia
de a achita factura de penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia la prestator.
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16.3. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirare;;
perioadelor prevazute la clauza 15.1, acesta are obligatia de a plati penalitati cuantum de 0,5%/zi de
intarziere, din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI
17.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti d;;

dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-interese
care sa acopere prejudiciul suferit.

17.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 1C
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar f
contrara interesului public.

17.3. În cazul prevazut la clauza 17.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plat;;
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

18. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
18.1. Prestatorul nu poate cesiona prezentul contract decat dupa obtinerea acordului prealabi

al achizitorului si doar cu respectarea conditiilor impuse de acestea.
18.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta parti din prezentul contract decat dupa obtinere;;

acordului scris al achizitorului.
(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de achizitor pentru orice neconformitate aparuta ir

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

18.3. Prestatorul are obligaţia, În cazul În care a subcontractat părţi din contract, de a Închei;;
contracte cu subcontractanţii desemnaţi, În aceleaşi condiţii În care el a semnat contractul Cl

achizitorul.
18.4. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la Încheierea contractului toate contractele

Încheiate cu subcontractanţii.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele

Încheiate cu aceştia se constituie În anexe la contract.
18.5. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul În care Îndeplineşte

contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul În care ÎŞ

Îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu ÎŞ

Îndeplinesc partea lor din contract.
18.6. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a Îndeplini1

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va f
notificată achizitorului.

19. FORTA MAJORA
19.1. Forţa majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prir

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţioneaza.
19.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara ;;

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
19.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti

imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie ir
vederea Iimitarii consecintelor.

19.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de E
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentulu
contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

20. SOLUTIONAREA LITIGII LOR
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20.1. Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prir
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura Cl

indeplinirea contractului.
20.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative achizitorul si prestatorul nu reusesc Se

rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de
catre instantele judecatoresti competente material de la sediul beneficiarului.

21. COMUNICARI
21.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie Se

fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentu

primirii.
21.1. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii ir

scris a primirii comunicarii.

23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, in doua exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR PRESTATOR
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CAIET DE SARCINI

Pentru achizitie servicii intocmire documentatie tehnica (DTAD) pentru obtinere

Autorizatie Desfiintare la obiectivul

CLADIRE ZID SALA POMPE CONSTANTA SUD 1

Urmare HG 1522 din 12 decembrie 2007, Publicata in M.O. nr.27 din 14.01.2008 (Art.3 si
poz 355 din lista) prin care se aproba trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al
statului, in vederea valorificarii sau dupa caz a casarii si valorificarii ulterioare a bunurilor aferente
sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, prevazute in
Anexa 5.

Cladirea zid casa Pompe Titei nr. inv. 110523 se afla pe teritoriul SC OIL TERMINAL SA
Constanta in interiorul depozitului de titei si produse petroliere 4 Sud Constanta, motiv pentru
care, proprietarul terenului nu este de acord cu valorificarea prin licitatie a imobilului.

DATE GENERALE

Amplasament/Situatia juridica a terenului
Cladirea se afla pe un teren proprietate SC OIL TERMINAL SA Constanta, avand vecin la

N-V-E si Sud SC OIL TERMINAL SA Constanta.

_ CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

anul constructiei 1955
regim de inaltime - parter, cu h(interior) = 500 cm
suprafata construita = 289 m2

constructie din caramida pe fundatie de beton si structura rezistenta beton, acoperita cu
placa beton sustinuta pe ferme beton cu hidroizolatie bituminoasa. Pardoseli din beton, la
interior stalpi din beton sustinere pod podar
Cladirea a fost abandonata in anul 1998 prin relocare
Cladire dezafectata de la toate utilitatile publice
Cladirea are un grad de deteriorare avansat
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CERINTE

Etapa 1 : Elaborarea documentatii lor tehnice (piese scrise si piese desenate) aferente
obtinerii Certificatului de Urbanism precum si a celorlalte avize, acordurilor si autorizatii solicitate
prin C.U.) .

Ofertantul are obligatia detinerii tuturor autorizatiilor privind abilitarea elaborarii acestor
documentatii.

Ofertantul are obligatia sustinerii documentatii lor in relatie cu emitentii Certificatului de
Urbanism, Avizelor si Acordurilor solicitate prin C.U. si Autorizatiei de Desfiintare, refacand pe
proprie cheltuiala documentatiile in situatia in care acest lucru se impune.

Etapa 2 : Elaborarea Documentatie Tehnica de Executie (Proiect Tehnic) aferent
executiei lucrarilor de demolare a cladirii, inclusiv refacerea terenului si documentatie tehnica
pentru Autorizarea Desfiintarii (DTAD).

Documentatie Tehnica de Executie va contine:

- Proiect Tehnic - Memoriu tehnic - 5 (cinci) exemplare hartie;
- CS Caiete de Sarcini - 5 (cinci) exemplare hartie;
- Volum Economic (Deviz estimativ+Cantitati de Lucrari) - 2 (doua) exemplare hartie;
- Mapa Planuri (piese desenate) - 5 (cinci) exemplare hartie;
- Doua exemplare documentatie suport electronic: 1 buc CD/DVD (format .pdf) si 1 buc
CD/DVD (format .doc, .xls, .pdf, .dwg)

La elaborarea documentatiei se va avea in vedere cuprinderea obligatiei respectarii de catre
executant a prevederilor legislatiei in vigoare privind prevenirea si protectia, situatiilor de urgenta
si protectiei mediului, cu precizarea in clar a acestora in capitolele de specialitate.

Proiectantulare obligatia completariidocumentului"Lista de analiza din punct de vedere al mediului
al noilor proiecte", necesar identificarii aspectelor de mediu generate de noile dezvoltarilinvestitii.
Completareadocumentului ( Anexa - cod FC -20-45Ed. 5 ) va fi facuta impreuna cu seful de sector al
S.C.CONPETS.A. unde se executa lucrarea.

Proiectul tehnic si Caietul de Sarcini vor cuprinde in mod obligatoriu toate cerintele din
avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism, motiv pentru care inaintarea acestora
spre avizare in C.T.E. CONPET se va face odata cu Documentatia Tehnica pentru Autorizarea
Desfiintarii.
Termenul estimat pentru Etapa 1: 90 zile de la data semnarii contractului de prestari servicii.

Termenul estimat Etapa 2: 60 de zile de la data finalizarii etapei 1

Oferta economica se va prezenta defalcat pe etape si cerinte, specificandu-se
termenele de realizare a acestora.

S.C. CONPET va pune la dispozitie:
- HG 1522/2007
- Acordul SC OIL TERMINAL SA Constanta;
- Document privind valoarea contabila a obiectivului;
- Certificat fiscal (minim pe 5 ani)
- Plan de situatie;
- Anexa: Formular FC -20-45Ed. 5 privind "Lista de analiza din punct de vedere al
mediului a noilor proiecte/dezvoltari/investitii"
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MODALITATI DE PLATA - FACTURARE:
Plata se va efectua in doua etape respectiv:

.30% din valoarea contractului dupa obtinerea Certificatului de Urbanism

.70% din valoarea contractului dupa obtinerea Autorizatiei de Desfiintare

Taxele privind emiterea Certificatului de Urbanism, avizelor, acordurilor si Autorizatiei de
Desfiintare se vor achita/deconta de S.C. CONPET.

LEGISLATIE:

. Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
• Ordinul nr. 839/2009 cu modificarile si completarile ulterioare
. H.G. nr. 300/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele

temporare sau mobile, planul de securitate si sanatate conform Art. 19

Director Productie-Investitii-Mentenanta
~'
Dr. Ing. Gheorghe Ionescu

Sef Servo Investitii-RK Conducte,

Ing.~~onescu

Intocmit,
Silviu Negoita
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