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6CONPET
INVITATlE DE PARTICIPARE

SC CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea atribuirii contractului
de lucrari, ce are ca obiect "servicii privind elaborarea unui studiu de solutie si Proiecte
Tehnice in vederea modernizarii sistemelor de pompare din statiile de pompare a titeiului
din: Madulari - jud. Valcea; Oarja - jud. Arges; Moreni - jud. Dambovita; Oprisenesti - jud.
Braila".

În acest sens vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră tehnico - economică, având În
vedere următoarele precizări:
• Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 60 zile timp in care avem

obligatia de a atribui contractul.
• Pretul 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.

• Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către păr[ile contractante.
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.

Oferta se va depune la registratura SOC!J1!1iinpastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr.
1-3, in plic sigilat, până la data de I.t?:./p..\ .!.~ , ora 16.00. Pe plic se va mentiona
procedura pentru care a fost depusă, respectiv "servicii privind elaborarea unui studiu de
solutie si Proiecte Tehnice in vederea modernizarii sistemelor de pompare din statiile de
pompare a titeiului din: Madulari - jud. Valcea; Oarja - jud. Arges; Moreni - jud. Dambovita;
Oprisenesti - jud. Braila". Atât prezenta solicitare, cât şi oferta transmisă de dumneavoastră, nu
constituie un contract de angajare Între societătile noastre.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/2224 sau pe
adresa de email camelia.barbuceanu@conpet.ro.

Anexăm prezentei proiectul de contract si caietul de sarcini.

Vă multumim pentru colaborare.
Cu stimă,

SERVIG/~HIZITII

Exp. Ar::!j1oie'bBamuceanu

SEF SERVICIU ACHIZITII
Jr. A~Tircavu

Director Departament Managementul
Achizitii/or si Investitii/or

Ing. Radu Albu

mailto:conpet@conpet.ro;
http://www.conpet.ro
mailto:camelia.barbuceanu@conpet.ro.


CONTRACT DE SERVICII
nr .

Încheiat in baza Hotărârii de adjudecare nr .
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr.

În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achiziţii ale S.C. CONPET S.A. Ploiesti, s-a încheiat
prezentul contract de servicii,

intre

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

telefon 0244/401360, fax 0244/402304, cod de înregistrare fiscală RO 1350020. înregistrată la
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub numărul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB
0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala Română Sucursala Ploieşti, reprezentată legal
prin dl. ing. Liviu lIasi - Director General şi d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, în calitate de
BENEFICIAR

si

1.2. SC SRL cu sediul în , str , nr , .............• telefon
.................... cod de înregistrare fiscala , înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă
Tribunalul , sub numărul având cod IBAN .
deschis la reprezentata legal prin în calitate de PRESTA TOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze "servicii privind elaborarea unui studiu de solutie si

Proiecte Tehnice in vederea modernizarii sistemelor de pompare din statiile de pompare a titeiului din:
Madulari - jud. Valcea; Oarja - jud. Arges; Moreni - jud. Dambovita; Oprisenesti - jud. Braila", în
conformitate cu anexa 1 - Caietul de sarcini, anexa 2 - propunerea tehnico-financiară şi obligaţiile
asumate prin prezentul contract.

2.2. Prestatorul va asigura avizarea studiului de solutie si a proiectele tehnice în CTE CONPET.
In cazul neavizării de către beneficiar, prestatorul are obligaţia refacerii studiului de solutie si a
proiectelor tehnice, fără costuri suplimentare din partea beneficiarului.

2.3. Prestatorul va asigura revizia tehnică a proiectelor tehnice ori de câte ori o cere
beneficiarul.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea totală a contractului este de Iei, la care se adaugă TVA, pentru

îndeplinirea integrală a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract.
Valoarea contractului va fi exprimată în lei şi va rămâne fermă pe toată durata de execuţie a acestuia.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele parţi contractante.
4.2. (1) Prestatorul se obligă să presteze "servicii privind elaborarea unui studiu de solutie si

Proiecte Tehnice in vederea modernizarii sistemelor de pompare din statiile de pompare a titeiului din:
Madulari - jud. Valcea; Oarja - jud. Arges; Moreni - jud. Dambovita; Oprisenesti - jud. Braila", în
decurs de 180 zile de la semnarea contractului.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul

contract;
c) valoarea contractului - preţul plătibii prestatorului de către beneficiar, în baza contractului,

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin
contract;
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d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
e) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în

propunerea tehnica;
f) 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) oră, zi, lună, an - termenele din prezentul contract se calculează conform art. 181-184 din
Legea nr. 134/2010 privind Cod de procedură civilă.

h) C.T.E. - Consiliul Tehnic Economic al SC Conpet SA

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:

a) Caietul de sarcini - anexa nr. 1
b) Propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 2;
c) Document justificativ privind constituirea garanţiei de buna execuţie - Anexa nr. 3;
d) Declaraţie privind încadrarea firmei în categoria IMM - anexa nr. 4, dacă este cazu;
e) Conventie privind Sanatatea si Securitatea in munca - Situatii de Urgenta - Protectia

Mediului - Anexa nr. 5

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1 - Executarea contractului începe la data semnării contractului de către ambele părţi.

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor
persoane implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se
va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii
contractului.

8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante
pentru asemenea dezvăluire; sau

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile
sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în
care o astfel de încălcare rezultă din respectarea clauzelor contractule.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
10.1. - (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator in scopul

asigurarii beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(2) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancară emisă de catre

o bancă agreată de ambele părţi, in favoarea beneficiarului, in conditiile prevăzute la art. 10.3.
Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie este in cuantum de 10% din valoarea totală, fara
TVA a contractului, respectiv, in cuantum de Iei sau (5% in cazul in care executantul are
calitatea de IMM a executantului, conform Legii 346/2004). In cazul in care valoarea contractului se
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modifica, prestatorul are obligatia de a actualiza cuantumul garantiei de buna executie in functie de
valoarea totala a contractului.

(3) Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie se va prezenta de catre prestator
beneficiarului, in original, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate
de cel putin 24 luni de la data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut la art. 4 obliga
prestatorul la extinderea valabilitatii scrisorii de garantie bancară, cu minimum 6 luni de la data expirării
scrisorii de garantie prezentate initial.

10.2. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Prestatorul nu isi indeplineste si/sau isi indeplineste in mod necorespunzator
obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie,
Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia Prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost
respectate.

10.3. In termen de 10 ,zile de la data avizarii favorabile in CTE CONPET, a documentatiei
tehnico-economice elaborate in baza prezentului contract, valoarea scrisorii de garanţie de bună
execuţie se va diminua la valoarea ce reprezintă un procent de 30% din valoarea totala a proiectului
tehnic si detaliilor de executie elaborate de prestator.

10.4. Garantia de buna executie se restituie de catre beneficiar, prestatorului, astfel:
a) Valoarea scrisorii de garanţie de bună execuţie se va diminua automat, daca beneficiarul nu

a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, in termen de 10 zile de la data avizarii favorabile in CTE
CONPET, a documentatiei tehnico-economice elaborate in baza prezentului contract, până la valoarea
reprezentand 30% din valoarea proiectului tehnic si detaliilor de executie.

b) Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie, diminuată, aferentă proiectului tehnic si
detaliilor de execuţie, se va restitui de către beneficiar prestatorului, in termen de 14 zile de la data
incheierii, fara obiectiuni, a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza
proiectului care face obiectul prezentului contract, data la care prestatorul preda Documentatia As Built
Beneficiarului (elaborata de prestator in situatia in care lucrarile real executate difera fata de solutia
initiala data in proiect), daca beneficiarul nu a ridicat pretentii asupra garantiei de buna executie.

11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
11.1.(1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract conform

prevederilor legislative în vigoare.
(2) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile, de a asigura resursele umane, materiale,

instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se
poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul, pentru îndeplinirea obiectului prezentului contract, are obligaţia să elaboreze
documentatia în conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

(4) Prestatorul este pe deplin ;esponsabil pentru studiul prezentat, elaborat potrivit prevederilor
prezentului contract, şi de asemenea va fi responsabil pentru încălcarea, la elaborarea proiectelor, a
oricărui brevet sau drept de autor. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

11.2. Prestatorul se obligă să îndeplinească obiectul contractului, astfel cum este definit la art.
2, în termenele prevăzute la art. 4 al prezentului contract. In cazul neavizării studiului de către
beneficiar prestatorul are obligaţia refacerii acestuia în conformitate cu cerinţele rezultate, fără costuri
suplimentare pentru beneficiar şi în termenul stabilit de beneficiar.

11.3. Prestatorul se obligă să susţină documentaţia elaborată în CTE CONPET.
11.4. Ori de câte ori beneficiarul îi solicită, prestatorul va multiplica, contra cost, documentaţiile

care fac obiectul prezentului contract.
11.5. Prestatorul garantează calitatea documentaţiilor executate.
11.6. Prestatorul răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele legale în

funcţie de categoria de importanta a lucrării şi calitatea serviciilor executate, în ansamblu.

12. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
12.1. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţie prestatorului informaţii pe care prestatorul

le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care beneficiarul le deţine şi le consideră necesare pentru
îndeplinirea contractului.

12.2. Beneficiarul se obligă:
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a) să primească documentaţiile care fac obiectul prezentului contract, la termenul precizat
în acesta;

b) să plătească preţul lucrărilor la scadenţă;
c) să supună spre avizare documentaţia în CTE CONPET.

13. RECEPTIE SI VERIFICARI
13.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic.
13.2. Documentaţia tehnico-economică ce face obiectul prezentului contract se va întocmi în 4

(patru) exemplare format hârtie şi 1 (un) exemplar format digital.

14. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data semnării contractului.
(2) Datele stabilite la art. 4 sunt datele de referinţă pentru termenele din contract, la care se va

adăuga perioada de timp dintre predarea studiului de solutie si proiectelor tehnice şi avizarea
favorabila a acestora în CTE.

(3) Perioada de timp dintre predarea studiului de solutie si proiectelor tehnice şi avizarea
favorabila a acestora în CTE se va adăuga la termenul total de execuţie prevăzut la art. 4.2. numai în
cazul avizării favorabile a acestora. In cazul în care sunt necesare modificări ale acestora, durata
necesară revizuirii acestuia nu va fi adăugata la durata de timp alocată studiului de solutie si proiectelor
tehnice prin contract.

(4) Întârzierile datorate neobţinerii în termen a documentaţiilor solicitate beneficiarului, justificate
prin documente prezentate (adrese, răspunsuri) se vor adăuga la termenul de execuţie total numai
după avizarea favorabila a lor de către organele competente.

14.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi,
termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) In cazul în care:
a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea

contractului de către prestator, îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a
serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi
vor semna un act adiţional.

15. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
15.1. (1) Beneficiarul va efectua plata, astfel:
a. transa I (20% din valoarea contractuala) după avizarea favorabilă a studiului de solutie în

CTE CONPET / adoptarea solutiei optime din punct de vedere tehnico-economic
b. transa II (40% din valoarea contractuala) dupa avizarea favorabila in CTE Conpet a

proiectelor tehnice,
c. transa III (30% din valoarea contractuala) dupa obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si

autorizatiilor - daca este cazul;
d. transa IV (10% din valoarea contractuala) dupa intocmirea documentatiei as-built si

verificarea Cartii Tehnice.
(2) Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), Cod Fiscal. Pe factura pentru studiul

de solutie si proiect tehnice, prestatorul va detalia preţurile fiecărei părţi a documentaţiei avizate, daca
este cazul. Termenul scadent al plăţilor este: 30 de zile de la data înregistrării facturii la beneficiar.

(2) Beneficiarul are obligaţia de a efectua plata către Prestator cu ordin de plată, în lei.

16. PENALlTĂŢI, DAUNE-INTERESE
16.1. În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească, în termenele prevăzute la

art. 4 al prezentului contract, obligaţiile asumate, beneficiarul va calcula penalităţi în cuantum de 0,5
%/zi din valoarea lucrărilor neefectuate sau a celor necorespunzătoare, începând cu prima zi de
întârziere. Penalităţile nu pot depăşi cuantumul sumelor datorate. Neconformităţile se vor consemna
printr-o notificare în care se va specifica perioada de penalizare, preţurile din oferta financiară şi va fi
semnată de către serviciul solicitant al beneficiarului.

16.2. Penalităţile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul va achita în termen de 3
(trei) zile lucrătoare de la primirea notificării suma calculata drept penalităţi. Beneficiarul va emite
factură către prestator după încasarea sumei reprezentând penalităţi.
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16.3. In cazul in care beneficiarul nu onorează facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadelor prevăzute la clauza 15.1, acesta are obligaţia de a plăti penalităţi in cuantum de 0,5 %/zi
din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi de la scadenta.

16.4. Penalităţile calculate vor fi notificate si facturate către beneficiar. Beneficiarul are obligaţia
de a achita factura de penalităţi in termen de 5 zile de la data înregistrării acesteia.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI, INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin art. 11 si art. 12 din contract de către una

dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de
daune-interese.

(2) Dacă în perioada de derulare a contractului, prestatorul:
a) nu a prezentat în termen garanţia bancară de bună execuţie, în condiţiile prevăzute în

prezentul contract;
b) a cesionat o parte din obligaţiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din

contract fără acceptul beneficiarului;
c) depăşeşte cu 30 de zile termenul prevăzut la art. 4;
d) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului;
e) autorizatii le prestatorului expiră sau sunt anulate în perioada de derulare a contractului,

beneficiarul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către beneficiar, prestatorul nu ia

toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, beneficiarul poate, printr-o a doua
înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, să rezilieze contractul şi să pretindă plata de daune interese.

17.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 10
zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care
conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar
fi contrara interesului public.

17.3. La rezilierea contractului conform art. 17.1. (2), beneficiarul are dreptul de a pretinde
daune-interese în cuantum de 20% din valoarea serviciilor rămase neprestate la data rezilierii. Suma
neta de plată va fi plătită sau rambursată în termen de 30 de zile de la data înştiinţării de rezilier~ a
contractului.

17.4. In cazul prevăzut la clauza 17.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a
contractului.

17.5. Contractul poate înceta si prin ajungere la termen sau prin acordul parţilor, declararea
falimentului sau insolvenţă a prestatorului.

18. FORTA MAJORA
18.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
18.2. 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.
18.3. 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.

18.4. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului
contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

19. ASIGURARI
19.1. 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 excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina beneficiarului, a
agenţilor sau a angajaţilor acestora.

20. SOLUŢIONAREA L1TIGIILOR
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20.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către
reprezentanţii lor.

20.2. In cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînţelegerilor pe cale amiabilă, părţile se vor
adresa instanţelor de judecată, competente material de la sediul Beneficiarului.

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

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

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

corespondenta intre părţi, vor fi elaborate în limba română.
21.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării

de primire a comunicării.

22. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
22.1. Prestatorul nu poate cesiona total sau partial prezentul contract.
22.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decât subcontractanţilor declaraţi în propunerea sa

tehnica.
(2) Prestatorul răspunde în mod direct faţă de Beneficiar pentru orice neconformitate apărută în

execuţia lucrării şi care se datorează unui subcontractant precum şi pentru orice pretenţie ridicata de
un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.

, 22.3. (1) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care a subcontractat părţi din contract, de a
încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu
Beneficiarul.

(2) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate
cu subcontractanţii desemnaţi.

(3) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

22.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care îndeplineşte
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi
îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi
îndeplinesc partea lor din contract.

22.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi
notificată Beneficiarului.

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

24. CLAUZE FINALE
24.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile

contractante.
24.2. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,

reprezintă voinţa părţilor şi înlătura orice alta înţelegere verbala dintre acestea, anterioară şi ulterioară
încheierii lui.

24.3. In 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 ca ea a renunţat la acest drept al sau.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, , la Ploieşti, în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.
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IIcONPET CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE

Studiu si Proiectare Madulari, Oarja, Moreni, Oprisenesti

1.1. Scop:
Prezentul Caiet de Sarcini stabileste condiţiile tehnice generale şi de calitate si contine datele

minime necesare pentru elaborarea unui Studiu de Solutie si a cate unui Proiect Tehnic, pentru
modernizarea sistemelor de pompare din statiile de pompare a titeiului din:
Madulari-jud. Valcea;
Oarja-jud. Arges;
Moreni-jud. Dambovita;
Oprisenesti-jud. Braila.

1.2. Descrierea stării prezente:
Datorita vechimii utilajelor si a instalatii lor din aceste locatii cat si a faptului ca asupra lor nu s-a

efectuat pana in prezent nici o modernizare, acestea sunt uzate atat moral cat si fizic. In plus, unii
dintre parametrii initiali de proiectare au suferit modificari (presiuni, temperaturi, calitati titeiuri,
cantitati de titei vehiculate), care la randul lor au determinat in timp modificarea strategiei de
pompare initiale.
Situatia existenta in locatiile mai sus mentionate este urmatoarea:

1. Statia de pompare a titeiu/ui si condensatu/ui Madu/ari-jud. Va/cea
In incinta statiei de pompare a titeiului Madulari, aflata in incinta OMV-PETROM se afla

urmatorul agregat de pompare:
-Pompa cu piston tip 3 PN 465 (an PIF 1956), apartinand S.C. CONPET S.A. Ploiesti, actionata

de un motor electric de putere P = 160 kW, tensiune U = 500 V, turatie n = 735 rotlmin (an
fabricatie 1976), apartinand OMV-PETROM.
Cu ajutorul acestuia, titeiul si condensatul stocate in rezervoarele nr. 4 si 5 ale OMV-PETROM

din Depozitul Madulari, de capacitate 1000 m3 fiecare sunt pompate de 3 ori pe saptamana (in
medie 220 Uzi, 90 t titei+130 t condensat) in conducta F2 (et> = 10"; 6") aflata la o distanta de 7,5
km, parametrii de pompare fiind: debit Q = 100 m3/h si presiune p = 20 bar. Conform adresa OMV
PETROM nr. 853/06.08.2014, se prognozeaza sa se pompeze incepand cu luna septembrie 2014
o cantitate de 380 Uzi de titei si condensat.
Proprietatile fizico-chimice ale titeiului si condensatului (in amestec) vehiculate in statia Madulari
sunt urmatoarele:

Valori
770 + 795
35 +45
max.1 % mIm
-19°C + _17°C
350°C - max. 76% vlv
t20"C = 1,68 + 2,00 cSt;
ho'c = 1,47 + 1,79 cSt;
twc = 1,37 + 1,58 cSt;
tso'c = 1,26 + 1,37 cSt
max. 140 - 150 mmH
max. 0,5 % mIm
max. 6 k Iva on
6 + 7 % mIm

In plus, va furnizam urmatoarele informatii:
agregatul de pompare existent este amplasat in aer liber;
actionarea pompei se face local, in mod manual;
titeiul este incalzit la temperatura de 35 - 45 aC;
presiunea statica in conducta in care se pompeaza (F2) este de 2 - 5 bar;
alimentarea cu energie electrica se face de la OMV-PETROM;
toate obiectivele mentionate se afla pe teren proprietatea OMV-PETROM;
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agregatul de pompare este uzat fizic/moral.

2. Statia de pompare a titeiu/ui Oarja-jud. Arges
In incinta statiei de pompare a titeiului Oarja, aflata in incinta OMV-PETROM se afla urmatorul

agregat de pompare:
-Pompa cu piston tip 2 PN 400, apartinand S.C. CONPET S.A. Ploiesti, actionata de un motor

electric de putere P = 80 kW, tensiune U = 500 V, turatie n = 1500 rotlmin (an fabricatie 1964).
Cu ajutorul acestuia, titeiul stocat in rezervoarele nr. 4 si 8 ale OMV-PETROM din Depozitul

Oarja, este pompat la un interval de 4 zile (in medie 2.700 tlluna) in conductele F1 si F2 (<1>= 6
5/8") aflate la o distanta de 1,5 km, parametrii de pompare fiind: debit Q = 70 m3/h si presiune p =
25 bar. Se preconizeaza de catre OMV PETROM reamplasarea tuturor obiectivelor actuale pe o
noua locatie, in apropiere.
Proprietatile fizico-chimice ale titeiului vehiculat in statia Oarja sunt urmatoarele:

Valori
895 + 893
max.1 % mim
-25°C
350°C - max. 51% vlv
t20.c = 34,84 + 36,91 cSt;
ho.c= 22,80 + 23,81 cSt;
4o.c= 15,67 + 16,37 cSt;
tso.c= 11,40 + 11,91 cSt
max. 90 -120 mmH
max. 0,5 % mim
max. 6 k Iva on
Max. 2 % mim

In plus, va furnizam urmatoarele informatii:
agregatul de pompare existent este amplasat in aer liber;
actionarea pompei se face local, in mod manual;
alimentarea cu energie electrica se face de la OMV-PETROM;
toate obiectivele mentionate se afla pe teren proprietatea OMV-PETROM;
agregatul de pompare este uzat fizic/moral.

3. Statia de pompare a titeiu/ui Moreni-jud. Dambovita
Titeiul receptionat in depozitul Moreni este stocat in 2 rezervoare ale schelei, iar cel primit din

statiile Teis si Ochiuri este stocat in rezervoarele R 39 (3000 m3
) si R 43 (2500 m3

) si apoi pompat
in conducta <1>6 5/8" RA Moreni-Centura Bariera Targovistei-Rafinaria Petrobrazi, cu ajutorul
urmatoarelor agregate de pompare:

o 1 pompa cu piston tip 2 PN 340 (an fabricatie 1965), actionata de un motor electric de
putere P = 90 kW, tensiune U = 500 V, turatie n = 737 rotlmin (an fabricatie 1972);

o 1 pompa cu piston tip 2 PN 400 (an fabricatie 1978), actionata de un motor electric de
putere P = 90 kW, tensiune U = 500 V, turatie n = 737 rotlmin (an fabricatie 1972);

o 1 pompa cu piston tip 2 PN 35 (an PIF 1974), actionata de un motor electric de putere P
= 19,5 kW, tensiune U = 400 V (an fabricatie 1987), utilizata pentru evacuarea apelor
uzate din batai;

o Alimentarea cu energie electrica se realizeaza dintr-un PTA 2010,5 kV vechi, care nu
mai prezinta siguranta in functionare.

Proprietatile fizico-ch;mice ale titeiurilor vehiculate in statia Moreni sunt urmatoarele:
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a) Titei receptionat in depozitul Moreni:

Valori
860 + 890
max.1 % mIm
-15°C ... + 10°C
350°C - max. 60% vlv
t20.c = 25 cSt; ho.c = 20,18 cSt
twc = 15,48 cSt; tso.c= 10,11 cSt
max. 110 mmH
max. 0,5 % mIm
max. 6 k Iva on
5 + 8% mIm

b) Titei primit din statia Teis:

Valori
860 + 870
max.1 % mIm
O°C + 10°C
350°C - max. 60% vlv
ho.c = 13,39 cSt; ho.c = 9,69 cSt
4o.c= 7,12 cSt; tso.c= 5,13 cSt
max. 120 mmH
max. 0,5 % mIm
max. 6 k Iva on
7 + 8 % mIm

Valori
880 + 890
max.1 % mIm
-10°C + -15°C
350°C - max. 50 % vlv
t20.c = 23,81 cSt; t30.c = 16,37 cSt
4o.c = 11,61 cSt; tso.c= 8,93 cSt
max.110
max. 0,5 % mIm
max. 6 k Iva on
5+6 % mIm

In prezent, prin intermediul uneia din cele 2 pompe cu piston 2 PN 340 sau 2 PN 400, cantitatea
de titei pompata zilnic este de cca. 790 tone, parametrii de pompare fiind: debit Q = 50-60 m3/h si
presiune p = 30 bar. In plus, va furnizam urmatoarele informatii:

cele 3 agregate de pompare sunt amplasate in aer liber;
titeiul este pom pat separat, pe calitati;
titeiul receptionat in depozitul Moreni poate fi incalzit, iar titeiul primit din statiile Teis si Ochiuri
nu este incalzit;
actionarea pompelor se face local, in mod manual;
toate obiectivele mentionate se afla pe teren proprietatea S.C. CONPET S.A.;
agregatele de pompare sunt uzate fiziclmoral.

Caiet de sarcini studiu Si proiectare Madulari. OaqJ. Moreni. OpriseneslLdocx 5/11



IIcONPET CAIET DE SARCINI Studiu si Proiectare Madulari, Oarja, Moreni, Oprisenesti

4. Depozitul de titei Oprisenesti-jud. Dambovita

Titeiul stocat in rezervoarele schelei Oprisenesti este pompat prin conducta (<1>10", 8", 6") in
rezervoarele din rampa de incarcare a titeiului Ciresu, cu ajutorul urmatoarelor agregate de
pompare:

o 2 pompe cu piston tip 2 PN 400 (an PIF 1986), actionate de 2 motoare electrice de
putere P = 160 kW, tensiune U = 500 V (an PIF 1986), respectiv P = 90 kW, tensiune U
= 500 V (an PIF 1987);

o Alimentarea cu energie electrica este realizata dintr-o distributie electrica veche, care
apartine OMW Petrom.

Proprietatile fizico-chimice ale titeiului vehiculat in Depozitul de titei Oprisenesti (8 rest) sunt
urmatoarele:

Valori
910 + 930
max.1 % mim
< -25°C
350°C - max. 50 % v/v
ho'c = 60 cSt; ho'c = 40 cSt
~o'c = 30 cSt; tso'c= 20 cSt
max.100 mmH
max. 0,5 % mim
max. 6 k Iva on
2 + 3 % mim

In prezent, prin intermediul uneia din cele 2 pompe cu piston 2 PN 400, cantitatea de titei
pompata zilnic este de cca. 280-290 tone, cantitatea de titei pompata lunar este de cca. 8.000
tone, parametrii de pompare fiind: debit Q = 60 m3/h, presiune de lucru p = 20 bar. In plus, va
furnizam urmatoarele informatii:

cele 2 agregate de pompare sunt amplasate intr-o baraca metalica (an de fabricatie 1978);
titeiul este incalzit;
alimentarea cu energie electrica se face de la schela;
actionarea pompelor se face local, in mod manual;
toate obiectivele mentionate se afla pe teren inchiriat, proprietatea schelei;
agregatele de pompare si baraca metalica sunt uzate fizic/moral.

2. OBIECTIV
2.1. Prezentarealucrărilor

Documentatia aferenta Studiului de Solutie si Proiectelor Tehnice va trata si/sau va lua in
considerare urmatoarele lucrari, fara insa a se limita la acestea:

Prevederea de agregate de pompare noi active/de rezerva:
-se va prevedea cate un skid comun mobil pentru 1 agregat de pompare activ si 1
agregat de pompare de rezerva pentru fiecare locatie, care va fi amplasat pe platforma
betonata sau pe dale;
-skid-ul va contine panourile de actionare/electric/de automatizare, astfel incat acesta sa
poata fi mutat in orice alta locatie;
-skidul va contine de asemenea si un convertizor de frecventa pentru modificarea
regimului de pompare, care va putea deservi oricare dintre agregatele de pompare;
-agregatele de pompare vor fi montate pe skid in paralel si vor avea prevazute
colectoare de aspiratie si refulare comune;
-skidul va fi echipat cu toate elementele necesare functionarii in conditii de siguranta a
agregatelor de pompare, la parametrii proiectati;

Executia de legaturi conducte noi;
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Executarea suprafetelor de asezare;
Dezafectarea/montarea utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnologice si a altor obiecte si
obiective aferente sistemelor de pompare;
Neafectarea proceselor de pompare pe durata executarii noilor lucrari;
Prevederea de sisteme de baterii de filtre de titei, usor de demontat si de curatat, daca este
cazul;
Uniformizarea sistemelor de pompare in cele 4 locatii;
Lucrari de amenajare, sistematiza re pe verticala si de canalizare, daca este cazul;
Sisteme de masura parametri de pompare;
Sisteme de siguranta in functionare si antiex;
Analiza necesitatii incalzirii locale a titeiului;
Justificarea alegerii tipurilor de pompe;
Prevederea iluminatului interior/exterior si a instalatiilor termice - daca este cazul;
Prevederea de imprejmuiri, daca este cazul;
Dotarea cu mijloace PSI si de interventie in caz de incendiu - daca este cazul;
Respectarea normelor de Protectia Muncii, Mediu si PSI etc.

2.2. Obligaţiile Contractorului

2.2.1. Conformare legislatie

Studiul se va efectua si va avea structura În conformitate cu urmatoarea legislatie in vigoare:
H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, publicată În Monitorul
Oficial nr. 48/22.01.2008;
ORDIN al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 863/02.07.2008 pentru
aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări
de intervenţii", publicat În Monitorul Oficial nr. 524/11.07.2008;
H.G. nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii
finanţate din fonduri publice, publicată În Monitorul Oficial nr. 311/12.05.2010.
Contractorul va respecta legislatia si standardele in vigoare in continutul Proiectului Tehnic si
va prevedea În documentaţie un capitol cu enumerarea acestora.
Documentatia aferenta Proiectelor Tehnice va face referire la executia propriu-zisa a lucrarilor,

care se va supune cel putin urmatoarei legislatii in vigoare:
LEGE nr. 10/18.01.1995 privind calitatea În construcţii, publicată În Monitorul Oficial nr.
12/24.01.1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
LEGE nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata În
Monitorul Oficial nr. 933/13.10.2004;
ORDIN nr. 839/12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
LEGE nr. 440/27.06.2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea
lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale publicată În:
Monitorul Oficial nr. 502/11.07.2002 etc.
In domeniul situaţiilor de urgenţă se va respecta urmatoarea legislatie in vigoare:
Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor;
Ordinul MAI. nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor Generale de aparare Împotriva
incendiilor;
Ordinul MAI. nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea Împotriva
incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente;
Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V
c.a. şi 1500 V c.c. - indicativ 17- 2011;
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O.MAI. nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei pentru elaborarea scenariilor de
securitate la incendiu;
C 300-1994: Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora;
Ordin 869/1990: aprobarea "Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu
mijloace tehnice de stingere pentru unităţile din petrol";
Ordinul M.A.1. nr. 3/2011: Aprobarea "Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind
securitatea la incendiu şi protecţia civilă";
Ordinul M.1. nr. 108/2001 pentru aprobarea "Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor
de incendiu generate de Încărcări electrostatice - DGPSI 004";
Normativ privind securitatea la incendiu a costructiilor si instalatiilor - partea a II-a - Instalatii de
stingere. Indicativ P118/2 - 2013;
H.G.R. nr. 925/1995 pentru aprobarea "Regulamentului de verificare si expertiza re tehnica de
calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si construcţiilor";
H.G. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, modificata si completata cu H.G. nr.
19/2014.

2.2.2. Conformare cerinte si continut-cadru documentatie

Studiul va viza, În principal, următoarele activitati si lucrări, pentru fiecare locatie in parte:
Analizarea sistemului de pompare existent, atat pe baza datelor oferite in prezentul Caiet de
Sarcini, cat si pe baza datelor culese din teren, cu consultarea in prealabil a sefului punctului de
lucru/de sector si a sefilor serviciilor de specialitate ai S.C. CONPET S.A., pentru stabilirea
lucrarilor necesare a se efectua si pentru adoptarea solutiilor optime;
Analizarea si justificarea oportunitatii mentinerii, inlocuirii partiale sau totale a utilajelor,
instalatiilor, echipamentelor tehnologice si a altor obiecte si obiective aferente sistemelor de
pompare;
Elaborarea mai multor scenarii tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii
pot fi atinse (minimum doua propuse; scenariul recomandat de catre elaborator, cu prezentarea
avantajelor si dezavantajelor);
Efectuarea calculelor necesare in vederea alegerii solutiilor tehnice-economice optime. In
cadrul solutiilor identificate se va analiza si performanta energetica;
Amplasarea/reamplasarea, dimensionarea si alegerea tipului utilajelor, instalatiilor,
echipamentelor tehnologice si a altor obiecte si obiective aferente sistemelor de pompare si/sau
dotarea celor existente astfel incat parametrii de functionare sa fie optimi pentru conditiile
locale;
Elaborarea analizei cost-beneficiu;
Elaborarea propriu-zisa a documentatiei aferente Studiului;

o Studiul va estima consumurile de utilităţi:
• necesarul de utiiităţi rezultate, după caz, În situaţia executării unor lucrări de

modernizare;
• estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de utilităţi;

o Studiul va estima durata de realizare si costurile investitiei:
• valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general, din care sa reiasa

valoarea de construcţii-montaj (C+M) si valoarea cheltuielilor diverse si
neprevazute;

• eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei pentru
fiecare locatie in parte.

Proiectele Tehnice vor viza, pentru fiecare locatie in parte, În principal, În următoarele activitati si
lucrări:

Elaborarea propriu-zisa a documentatiei (părţi scrise şi desenate) aferente Proiectului Tehnic.
Proiectul Tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor În condiţiile legii.

o Proiectul Tehnic verificat va contine documentatia necesara pentru realizarea
obiectivului de investiţii cu privire la execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor,
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o Proiectul Tehnic trebuie sa includa prevederea de instruiri ale personalului În vederea
utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor;

o Proiectul Tehnic trebuie să fie astfel elaborat Încât să fie clar, să asigure informaţii
tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice
şi tehnologice ale beneficiarului;

o Proiectul Tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie În conformitate cu
materialele şi tehnologia de execuţie propusă, fără să fie necesară suplimentarea
cantităţilor de lucrări şia costului lucrării;

o Proiectele Tehnice trebuie sa contina Caietele de Sarcini elaborate pentru varianta
avizata in CTE Conpet, care se vor utiliza ulterior in vederea declansarii procedurii de
selectie a executantului lucrarilor;

o Proiectul Tehnic trebuie sa prevada ca toata documentatia aferenta noilor utilaje,
instalatii si echipamente sa fie in limba romana;

o Conţinutul-cadru al Proiectului Tehnic este următorul:
A. Părţile scrise

1. Date generale
2. Descrierea generală a lucrărilor

2.1. Descrierea lucrărilor
2.2. Memorii tehnice pe specialităţi

3. Caietele de sarcini pe specialitati, care trebuie sa cuprinda:
a) breviarele de calcul;
b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;
c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi
altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea
standardelor;
d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;
e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;
f) standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale,
utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;
g) condiţiile de recepţie, măsurări, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.

4. listele cu cantităţile de lucrări, care trebuie sa contina:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantităţi le de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);
d) listele cu cantităţi le de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări
(formularul F4);
e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);
f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de
şantier). Se poate utiliza formularul F3.

5. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) .
B. Părţile desenate

1. Planşe generale (plan de amplasare În zonă 1:25000 - 1:5000, plan general 1: 2000 -
1:500 etc.).
2. Planşele principale ale obiectelor:

2.1. Planşe de arhitectură;
2.2. Planşe de structură;
2.3. Planşe de instalaţii;
2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice;
2.5. Planşe de dotări.

In cazul in care sunt necesare, elaborarea documentatiilor aferente Certificatului de Urbanism,
a avizelor de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan,
apă-canal, telecomunicaţii etc.), a Acordului de Mediu, a altor avize şi acorduri de principiu
specifice, a Autorizatiei de Demolare, a Autorizatiei de Construire, depunerea, sustinerea la
autoritati si obtinerea acestora se vor face de catre Contractor;

o Caietele de Sarcini/Proiectele Tehnice trebuie sa cuprinda un capitol referitor la
Protectia Mediului in care sa fie descrise sursele de poluanti si protectia factorilor de
mediu pentru:

,
-.

•

•
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• Protectia calitatii apelor;
• Protectia solului si subsolului;
• Gestionarea deseurilor generate,

cat si specificarea legislatiei de mediu in vigoare.
a Chiar daca prin Certificatul de Urbanism nu se solicita obtinerea Acordului de Mediu

conform Ord. M.M.P. nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a
evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private - art 8(1), este
necesara depunerea unei notificari privind intentia de realizare a proiectului
(dezafectare si/sau modernizare), insotita de certificatul de Urbanism la Autoritatea
Teritoriala pentru Protectia Mediului in vederea obtinerii Acordului de Mediu.

În cazul În care obiectivul se supune avizării/autorizării la securitate la incendiu, Contractorul va
Întocmi documentaţiile aferente şi va obţine Avizul de Securitate la Incendiu precum şi
Autorizaţia de Securitate la Incendiu pentru fiecare obiectiv.

..
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•

2.2.3. Alte cerinte

Inainte de inceperea lucrarilor, Contractorul este obligat ca, impreuna cu seful de sector din
fiecare locatie sa completeze formularul FC-20-45 Ed. 5, "Lista de analiza din punct de vedere
al mediului a noilor proiecte/dezvoltari/investitii", anexat la prezentul Caiet de Sarcini;
Contractorul este obligat sa culeaga toate informatiile suplimentare necesare elaborarii
Proiectului Tehnic direct din teren si sa consulte in prealabil seful punctului de lucru/de sector
respectiv si sefii serviciilor de specialitate ale S.C. CONPET S.A., pentru stabilirea lucrarilor
necesare a se efectua si pentru adoptarea solutiilor optime;
Contractorul este obligat sa prezinte si sa sustina documentatia aferenta Studiului in cadrul
CTE CONPET, dupa analizarea de catre serviciile de specialitate, in vederea avizarii favorabile
si adoptarii solutiilor optime. Dupa avizarea favorabila a solutiilor optime in cadrul CTE
CONPET, Contractorul va elabora documentatia aferenta Proiectului Tehnic si va obtine toate
avizele si acordurile necesare executarii lucrarilor;
Contractorul este obligat sa prezinte si sa sustina documentatia aferenta Proiectelor Tehnice in
cadrul CTE CONPET. Dupa analizarea de catre serviciile de specialitate si avizarea favorabila
in cadrul CTE CONPET, Contractorul va obtine toate avizele si acordurile necesare executarii
lucrarilor;

a Contractorul va prevedea În documentaţie un capitol cu instrucţiuni privind urmărirea
comportării În exploata re a instalaţiilor proiectate;

a Contractorul va asigura Întocmirea documentaţiei tehnico-economice pentru executarea
lucrării propuse, În condiţiile respectării legislaţiei În vigoare privind: calitatea În
construcţii, protecţia mediului etc., În următorul conţinut: Memoriu Tehnic, Caiete de
Sarcini, Detalii de Execuţie, Mapă planuri, Volum economic - Devize Estimative, În
numar de 5 exemplare format hârtie şi 1 exemplar format soft CD/DVD - ROM (doc / xls
/ dwg);

a Programul de Control al Calităţii va avea viza Inspectoratului Teritorial În Construcţii;
a Graficul de execuţie al lucrărilor va fi prezentat detaliat, ţinând cont de programul de

control pe faze de execuţie;
a Lucrările de topografie vor fi prezentate şi În format digital, În coordonate STEREO '70,

georeferenţiat şi vor trebui să conţină şi coordonata Z din teren;
Contractorul este obligat sa acorde Asistenta Tehnica si Consultanta in perioadele derularii
contractului si ale executarii lucrarilor, fara perceperea vreunei taxe suplimentare;
Contractorul este obligat sa verifice si sa avizeze Cartea Tehnica;
Dupa executarea tuturor lucrarilor, Contractorul este obligat sa elaboreze documentatia as-
built.

3. CERINŢE SPECIALE

Contractorul va face dovada experienţei sale prin cel puţin două Proiecte similare,
elaborate in ultimii 5 ani;
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Contractorul va face dovada capabilitatii sale tehnice prin enumerarea dotarilor specifice si
a personalului propriu specializat pe domenii de activitate, desemnat in cadrul acestui
contract, pentru care va prezenta CV-urile acestora;
Intocmirea ofertelor de catre Contractori se va face dupa deplasarea organizata in teren.

Sef Departament Mentenanta\:;t:;trate
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