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Invitatie de participare

se eONPET SA, organizeaza o selectie de oferte, in vederea atribuirii contractului de servicii
de transport si manipulare teava demontata de la locatiile rampa Marghita,Statia Orlesti,Statia
Mircea Voda la depozitul SC Conpet SA din localitatea Inotesi jud. Prahova

In acest sens va invitam sa depuneti oferta dumneavoastra tehnico-economica, avand in
vedere urmatoarele precizari:

Oferta financiara va cuprinde toate cheltuielile necesare pentru realizarea obiectului
contractului ( confom anexei1). Pretul va fi prezentat in lei si va ramane ferm pe toata perioada de
derulare a contractului ce urmeaza a fi incheiat. Preturile care se compara in vederea stabilirii ofertei
castigatoare, sunt preturile totale, ofertate pentru executia integrala a viitorului contract (preturi fara
TVA).

Termenul de realizare al serviciului este de maximum 30 de zile de la data semnarii
contractului

Termenul de plata al facturii este de 30 zile de la data inregistrarii acesteia la achizitor.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data limită de depunere.
Oferta tehnica va fi intocmita conform anexei 1. si va fi prezentata, astfel incât aceasta sa

respecte cerintele prevazute in aceasta invitatie
Ofertanţii au obligaţia să prezinte următoarele documente, care fac parte din propunerea

tehnică:
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice. echipamentele obligatorii
(proprietate sau inchiriere) pentru indeplinirea contractului sunt necesare: 1 automacara 5-
1Otf+1autoremorcher cu remorca trailer/platforma sa
Declaratie privind regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii
Modul de finalizare a procedurii de cumparare directa: incheiere contract.
se eONPET SA isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu respecta cerintele

enumerate, chiar daca acesta oferta are pretul cel mai scazut.
Oferta se va depune la registratura societăţii noastre, situatf, În Ploieşti, str. Anul 1848,

nr. 1-3, in plic sigilat, până la data de /4.01- 020/5 ora /6 v .
Pe plic se va menţiona procedura pentru care a fost depusă, pentru achizitia de Servicii de

transport si manipulare teava demontata dela locatiile rampa Marghita,Statia
Orlesti,Statia Mircea Voda la depozitul SC Conpet SA din localitatea Inotesi jud. Prahova
Solicitari de c1arificari se pot transmite de la Serviciul Achizitii, 0244/402386

Anexăm prezentei următoarele documente : proiect de contract, caiet de sarcini, si
formulare.

Cu stimă,

Servicii transport teava

SEF SERVoACHIZITII
Jr. Agripina Tircavu

S ." #!h' "f""ervlcl c IZI II
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Anexa nr 1

Transport si manipulare teava demontata de la locatiile mentionate mai jos in depozitul se
eONPET SA Inotesti jud. Prahova

Lungime si caracteristici teava Denumire locatie

Teava 04" in lungime de 924 m Rampa Marghita

Teava 0103/4" in lugime de 612,5m Statia Orlesti

Teava 065/8" in lugime de 577,21m Statia Orlesti

Teava 0143/4" in lugime de 994,07m Statia Mircea Voda



se eONPETSA
Str. Anul 1848 nr.1.3, Ploiestli, 100559, Prahova. Romania
Tel: +40 - 244- 401 360; fax: +- 40 - 244 - 51 6451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro

FORMULAR DE OFERTĂ

6CONPET

Către ------------------------(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

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

(denumirea/numele operatorului economic)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse În documentaţia mai sus menţionată, să executam
lucrarile ----------------------------(denumirea lucrarilor)
pentru suma totala de RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugata in

(suma in litere si in cifre)
valoare de RON,

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, În cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam
lucrarile in termenul ofertat.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _
(durata in litere si cifre)

zile, respectiv până la data de , şi ea va ramâne obligatorie
(ziualluna/anul)

pentru noi şi poate fi acceptată oricând Înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Până la Încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, Împreună cu comunicarea

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant Între noi.

Precizăm că:

o depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate Într-un formular de ofertă separat,
marcat În mod clar "alternativă";

o nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

Am Înţeles şi consimţim că, În cazul În care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie În conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.

Data __ ~/__ I__

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

oferta pentru şi În numele _
(denumire/nume operator economic)
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DECLARAŢIE PRIVIND UTllAJElE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A

CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant Împuternicit al

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals În acte publice, că datele
prezentate În tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare detaliu şi Înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, În scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care Însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare În scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar În legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

(semnătură autorizată)
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DECLARATIE
privind echipamentele

6CONPET

Subsemnatul, reprezentant Împuternicit al
____________________________ ,'declar pe propria

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului)
răspundere, ca, in cazul in care oferta depusa de societatea noastra va fi declarata castigatoare,
utilajele si echipamentele pe care le-am declarat in "Lista de utilaje" sunt disponibile la data inceperii
executiei lucrarilor.

Inteleg ca prezenta declaratie face parte integranta din oferta prezentata de societatea pe care
o reprezint, oferta cu caracter ferm si obligatoriu.

Operator economic,

(semnatura autorizată)
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DECLARATIE PRIVIND REGULILE OBLIGATORII REFERITOARE LA
CONDITIILE DE MUNCA SI DE PROTECTIE A MUNCII

Subsemnatul, . reprezentant
împuternicit al , declar pe propria răspundere ca la

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului)
elaborarea ofertei pentru procedura de atribuire a contractului _

(denumirea achizitiei)
organizata de , am tinut cont de

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului)
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii conform Legii securitatii si sanatatii in
munca, precum si a altor acte normative referitoare la aceasta, in vigoare la nivel national. De
asemenea, pe parcursul indeplinirii contractului vom respecta legislatia in vigoare, privind conditiile de
munca si protectia muncii.

Inteleg ca prezenta declaratie face parte integranta din oferta prezentata de societatea pe
care o reprezint, oferta cu caracter ferm si obligatoriu.

Operator economic,

(semnatura autorizată)
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nr.

CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII

nr. S-CA-CD din _
incheiat in baza Hotararii de adjudecare nr.

a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr.

1. În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale S.C. CONPET SA Ploiesti, s-a încheiat
prezentul contract de lucrări,

PARTILE CONTRACTANTE

S.C. CONPET S.A., cu sediul in Ploie~ti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova, telefon 0244/401360, fax
0244/402304, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, înregistrată la Registrul Comerţului Prahova sub numărul
J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comercială Română Sucursala
Ploie~ti, reprezentată prin dl. ing. Liviu lIaşi - Director General ~i d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, in
calitate de BENEFICIAR si

S.C ., cu sediul in , Str. .
telefon " fax , cod de inregistrare fiscala _
inregistrata la Registrul Comertului sub numarul , avand cont nr.
___________ deschis la . reprezentata prin
_____________ , in calitate de PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de transport si manipulare teava demontata
de la locatiile mentionate mai jos in depozitul SC CONPET SA Inotesti jud. Prahova

Lungime si caracteristici teava Denumire locatie

Teava 04" in lungime de 924 m Rampa Marghita

Teava 0103/4" in lugime de 612,5m Statia Orlesti

Teava 065/8" in lugime de 577,21m Statia Orlesti

Teava 0143/4" in lugime de 994,07m Statia Mircea Voda

3. VALOAREA CONTRACTULUI
Tariful de manipulare si transport de teava este de ./Km, fara TVA
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Contravaloarea transportului este de , la care se adauga Iei TVA. pentru
indeplinirea integrala a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract.

Pretul este ferm pe toata durata de derulare a contractului.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti contractante.
4.2. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de la art 2, in decurs de maximum 30 zile de

la data intrarii in vigoare a contractului.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract -actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre

Beneficiar si Prestator prezentului contract şi toate anexele sale;
b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul

contract;
c. valoarea contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului,

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. servicii de transport si manipulare teava - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau

vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g. ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-
184(134/2010 NCPCD)

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a)Propunerea tehnico-economic - Anexa nr. 1;
b) Licenta de transport valabila la data incheierii contractului
c) Garantia de buna executie
d) Conventia HSEQ
c) Acte aditionale, daca exista;

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1 - Executarea contractului începe la data semnarii contractului de catre ambele parti

9. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI
Prestatorul are următoarele obligaţii:
Sa respecte termenele stabilite pentru executarea lucrării contractate
a) să respecte traseul fixat de comun acord cu Beneficiarul.La predarea la depozitul Inotesti

acesta va fi predat pe baza de Proces Verbal de predare primire sefului de depozit Inotesti al SC
Conpet SA

b)pe parcursul transportului, marfurile sunt asigurate prin intermediu unei polite de asigurare
c)prestatorul se oblige sa asigure mijloacele de transport in stare coresponzatoare. Daca

mijloacele de transport nu corespunde cerintelor beneficiarului, prezentand defectiuni tehnice, nu este
propriu pentru transportul tevii demontate si nu are dotarile necesare, acesta este in drept sa ceara
inlocuirea cu un altul corespunzator
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f)prestatorul raspunde pentru pierderea totala sau partial a marfurii ori pentru deteriorarea ei, din
momentul primirii la transport si pana in momentul elibararii la destinatie.

10. RESPONSABILITATilE BENEFICIARULUI
10.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului toate informatiile necesare

indeplinirii contractului.
10.2. Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitie teava in vederea transportarii acestuia la

depozitullnotesti.
10.3. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenele scadente mentionate

la art. 14.
10.4 Sa respecte termenele stabilite pentru recepţia şi achitarea transportului;

11. RECEPTIE SI VERIFICARI
11.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciului pentru a stabili

conformitatea lor cu solicitarile acestuia si cu prevederile din propunerea tehnico-economica.
11.2 Beneficiarul are obilgatia de a notifica in scris Prestatorului indentitatea reprezentantilor sai

imputerniciti in acest sens.
11.3 predarea primirea tevii se va face pe baza de Proces-verbal de predare primire intre

Beneficiar si reprezentantul Prestatorului.

12. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
12.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conditiile art. 4.
(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 prestare a
serviciilor sau a oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor
semna un act aditional.

13. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
13.1. (1) Prestatorul va emite factura in baza confirmarii de primire (Proces Verbal de predare-

primire) a tevilor, la depozitul SC Conpet SA Inotesti .
(2) Termenul de plata al facturii emise de Prestator, de către Beneficiar este de 30 zile de la

transmiterea acesteia (prin depunere la registratura Beneficiarului, transmiterea prin posta cu
confirmare de primire, predarea directa sub semnatura) la Beneficiar.

14. PENALlTĂŢI, DAUNE-INTERESE
14.1. În cazul in care, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca din motive imputabile lui, in

termenele prevazute la art. 4 al prezentului contract, obligatiile asumate, beneficiarul va calcula
penalităţi În cuantum de 0,5 %/zi din valoarea serviciilor contractate, incepand cu prima zi de intarziere ..

14.2. Penalităţile calculate vor fi notificate, in scris, prestatorului, cu motivarea cauzelor pentru
care au fost calculate. Se va face o invitatie pentru discutii clarificatoare, la care cel notificat poate fi
insotit de reprezentantul sau juridic. Prestatorul va achita În termen de 30 (treizeci) zile de la discutia
clarificatoare (daca prin aceasta nu s-a stins situatia Iitigioasa) suma calculata drept penalitati sau poate
ataca actul de penalizare considerat excesiv in Instanta. Beneficiarul va emite factură către Prestator in
urma acceptarii de catre acesta a penalitatilor calculate si notificate de catre SC CONPET SA.

14.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadelor prevazute la clauza 13.2, acesta are obligatia de a plati penalitati in cuantum de 0,5 %/zi din
valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

14.4. Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre beneficiar. Beneficiarul are obligatia
de a achita factura de penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.
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15. REZILIEREA CONTRACTULUI, INCETAREA CONTRACTULUI
15.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da

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

15.2 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 10
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 fi
contrara interesului public.

15.3. În cazul prevazut la clauza 15.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

15.4. Contractul se considera reziliat de drept, fara a. fi necesara trecerea vreunui termen sau
indeplinirea vreunei formalitati, in urmatoarele conditii:

1. prestatorul a cesionat obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din
servicii fara acceptul achizitorului;
2. prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele prevazute in artA al

prezentului contract;
3. autorizatii le prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului;

Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către achizitor, prestatorul nu-si
remediaza aceste aspecte, achizitorul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile,
sa considere contractul desfiintat de plin drept si să rezilieze contractul.

15.5. Contractul poate inceta si prin acordul partilor, ajungere la termen, declararea falimentului
sau insolventa prestatorului

16. FORTA MAJORA
16.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
16.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie, în
vederea Iimitării consecinţelor.

17. ASIGURARI
17.1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibiie

prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de prestator cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Beneficiarului,sau a
angajatilor acestora.

18. SOLUTIONAREA L1TIGIILOR
18.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau

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

18.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea neintelegerilor pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor de judecata, competente material de la sediul Beneficiarului.

19. COMUNICARI
19.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să

fie transmisă în scris.
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(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul
primirii.

(3) Data comunicarii se considera data luarii la cunostinta.
19.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în

scris a primirii comunicării.
19.3. Orice modificare a prezentului contract se poate face cu acordul partilor prin act additional

ce va face parte integranta din contract.

20. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, în două exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte.

21.CLAUZE FINALE
21.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile

contractante.
21.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,

reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau
ulterioară încheierii lui.

22.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective
nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, , I~ Ploiesti, in doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte contractanta.

BENEFICIAR

S.C. CONPET S.A.
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