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Tel: +40 - 244 -401 360; fax: + 40 - 244 - 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.fo; web: www.conpet.ro

INVITATlE DE PARTICIPARE

SC CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea achizitiei de servicii ce
are ca obiect "servicii de proiectare in vederea executiei lucrarii - Instalatii pentru incalzirea
cladirilor din statia Siliste"

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 părţile contractante.
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.
• Valoarea estimata a achizitiei este de 5.000 lei, fara TVA.

Oferta se va depune la registratura societătij nOPJtre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr.
1-3, in plic sigilat, până la data de ()2.r ..(/f?...L.~.lZ~....., ora 16.00. Pe plic se va menţiona
procedura pentru care a fost depusă, respectiv "servicii de proiectare in vederea executiei lucrarii -
Instalatii pentru incalzirea cladirilor din statia Siliste.

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 0244/401360/2224 sau pe
adresa de email camelia.barbuceanu@conpet.ro.

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

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,

SEF SERVICIU ACHIZITII

Jr.,~ Tireavu

SERVICIU ACHIZITII

Exp. APGref'l)amuceanu

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


CONTRACT DE SERVICII

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

a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr.

În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale S.C. CONPET S.A. Ploiesti, s-a Încheiat
prezentul contract de servicii, prin aplicarea procedurii de cumparare directa,

intre

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

telefon 0244/401360, fax 0244/402304, cod de inregistrare fiscala RO 1350020, inregistrata la Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub numarul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448
6570 0001, deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată legal prin dl. ing. lIasi
Liviu - Director General si d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de BENEFICIAR

Si
1.2. SC SRL cu sediul in , str , nr , jud , telefon

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

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de proiectare in vederea executiei lucrarii -

Instalatii pentru incalzirea cladirilor din statia Siliste.
2.2. Pentru realizarea obiectului contractului, prestatorul va intocmi documentatia tehnico-

economice in vederea executiei lucrarii - Instalatii pentru incalzirea cladirilor din statia Siliste, in
conditiile respectarii legislatiei in vigoare, proiect tehnic (PT), caiet de sarcini, pe specialitati, pentru
achizitionare echipamente si materiale, respectiv caiete de sarcini, pe specialitati, pentru executia
lucarilor de proiectare (CS),detalii de executie (DDE) si cantitati de lucrari si deviz economic cu valoare
estimata.

Lucrarea se va efectua in 2 etape si va cuprinde:
Etapa 1: intocmirea documentatiei tehnico-economice in vederea executiei lucrarii - Instalatii pentru
incalzirea cladirilor din statia Siliste, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare, proiect tehnic (PT),
caiet de sarcini, pe specialitati, pentru achizitionare echipamente si materiale, respectiv caiete de sarcini,
pe specialitati, pentru executia lucarilor de proiectare (CS),detalii de executie (DDE) si cantitati de lucrari
si deviz economic cu valoare estimata.
Etapa 11- intocmirea documentatie "as built drawing", care sa se realizeze in baza cartii tehnice puse la
dispozitie dupa executia lucrarii.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea contractului este de Iei, fara TVA, pentru indeplinirea integrala

a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract.
Valoarea contractului este ferma in lei, pe toata durata acestuia.
3.2. Taxele pentru obtinerea avizelor si acordurilor aferente autorizarii executiei lucrarilor se vor

achita de catre beneficiar in baza documentelor justificative puse la dispozitie de catre prestator, acesta
putand face plati privind taxele de emitere avize in numele SC CONPET.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti contractante.

Termenul de executie a contractului este de 40 zile etapizat dupa cum urmeaza:
4.2 (1) Etapa 1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de proiectare - intocmirea

documentatiei tehnico-economice - (proiect tehnic (PT), caiet de sarcini, pe specialitati, pentru
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achizitionare echipamente si materiale, respectiv caiete de sarcini, pe specialitati, pentru executia
lucarilor de proiectare (CS), detalii de executie (ODE) si cantitati de lucrari si deviz economic cu valoare
estimata) , in conditiile respectarii legislatiei in vigoare si prevederilor prezentului contract - in termen
de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului contract.

(2) Etapa II -intocmirea documentatie "as built drawing", care sa se realizeze in baza cartii
tehnice puse la dispozitie dupa executia lucrarii - in termen de 10 zile de la data punerii la dispozitie a
cartii tehnice.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) beneficiar si 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) amplasamentul lucrării, santier - înseamnă locurile puse la dispoziţie de către beneficiar unde

urmează a fi executate Lucrările precum şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind părţi
componente ale Şantierului;

e) utilajele prestatorului - înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte lucruri
necesare execuţiei lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

f) materiale - înseamnă produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac
parte din lucrările permanente.

g) echipamente - înseamnă maşinile şi aparatele utilizate de catre prestator la executia lucrarilor;
h) 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;

i) ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din Legea
nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

j) 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) Dovada constituirii garantiei de buna executie - Anexa nr. 3;
d) Declaratie privind incadrarea in categoria IMM-urilor - Anexa nr. 4
e) Contract de asociere - Anexa nr. 5, daca este cazul.

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

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. (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 acelor

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 indeplinirii
contractului.

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

Contract - proiectare instalatii pentru incalzire cladire Siliste Page 2



a) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante
pentru asemenea dezvaluire; sau

b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi beneficiarul 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 ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta 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 instrument de garantare de buna executie

emisa in favoarea beneficiarului, de o societate bancara sau societate de asigurari. Instrumentul de
garantare pentru buna executie a prezentului contract este in cuantum de 10% din valoarea totala, fara
TVA, a contractului, respectiv, in cuantum de Lei (sau 5% din valoarea totală fără TVA a
contractului, respectiv in cuantum de Iei, in cazul in care prestatorul are calitatea de IMM,
conform Legii nr. 346/2004). In cazul in care apar lucrari suplimentare si valoarea contractului se
modifica, prestatorul are obligatia de a actualiza cuantumul garantiei de buna executie in functie de
valoarea totala a contractului si sa prezinte beneficiarului un nou instrument de garantare, in termen de
maximum 5 zile de la data aprobarii noii valori a contractului.

(3) Instrumentul de garantare 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 3 luni de la data
emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut la art. 4 obliga prestatorulla extinderea valabilitatii
instrumentului de garantare de buna executie, cu minimum 6 luni de la data expirarii Instrumentului de
garantare prezentat initial.

(4) Beneficiarul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a
prezentat Instrumentul de garantare de buna executie, emisa conform prevederilor prezentului capitol.

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 5 zile de la data avizarii favorabile in CTE CONPET, a documentatiei tehnico-
economice elaborate in baza prezentului contract, prestatorul este obligat sa prezinte beneficiarului un
nou Instrument de garantare de buna executie, a carei valoare sa acopere un procent de 10% din
valoarea totala a proiectului tehnic si detaliilor de executie elaborate de prestator, si cu o valabilitate de
cel putin 12 luni de la data emiterii.

10.4. Garantia de buna executie se restituie de catre beneficiar, prestatorului, astfel:
a) Valoarea instrumentului 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 tehnica-economice elaborate in baza prezentului contract,
până la valoarea reprezentand 10% din valoarea proiectului tehnic si detaliilor de executie;

b) Instrumentul de garanţie 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, este pe deplin responsabil pentru executia contractului.
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(2) Prestatorul are obligatia de a executa documentatiile si lucrarile mentionate la art. 2 al
prezentului contract si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile acestora, cu atentia si

.promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

11.2. Proiectarea lucrarilor
(1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract conform prevederilor

legislative in vigoare.
(2) Prestatorul are urmatoarele obligatii:
a) etapa I - sa intocmeasca documentatia tehnico-economica pentru executarea lucrarii

propuse, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare
Pentru indeplinirea etapei 1, prestatorul va respecta urmatoarele conditii:
a.1. prestatorul va intocmi documentatia in conformitate cu toate cerintele legale, prescriptii

tehnice si masuri aplicabile in domeniul situatiilor de urgenta;
a.2. conform art. 12 din HG nr. 300/02.03.2006, prestatorul are obligatia redactarii planului de

securitate si sanatate inca din faza de elaborare a proiectului;
a.3. prestatorul va asigura controlul de autor si asistenta tehnica;
a.4. prestatorul va asigura revizia tehnica a proiectului ori de cate ori o cere beneficiarului.
Etapa I se incheie la avizarea documentatiei tehnico-economice in CTE CONPET.

(4) In cazul neavizarii de catre beneficiar sau de institutiile care emit avizele solicitate,
prestatorul are obligatia refacerii proiectului in conformitate cu cerintele rezultate, fara costuri
suplimentare pentru beneficiar.

b} Etapa II (1). Prestatorul se obliga sa intocmeasca documentatia "as built drawing", care sa
se realizeze in baza cartii tehnice puse la dispozitie dupa executia lucrarii.

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 beneficiar,
prestatorul are obligatia refacerii proiectului in conformitate cu cerintele rezultate, fara costuri
suplimentare pentru beneficiar si in termenul stabilit de beneficiar.

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

care fac obiectul prezentului contract.
11.6. Prestatorul garanteaza calitatea documentatiilor executate.
11.7. Prestatorul raspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerintele legale

in in functie de categoria de importanta a lucrarii si calitatea serviciilor executate, in ansamblu.

12. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
12.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului informatii pe care prestatorul

le-a cerut in propunerea tehnica si pe care beneficiarul le considera necesare pentru indeplinirea
contractului.

12.2. Beneficiarul se obliga:
a) sa primeasca documentatiile care fac obiectul prezentului contract, la termenul precizat

in acesta;
b) sa plateasca pretul lucrarilor la scadenta;
c) sa supuna spre avizare documentatia, in 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. Eventualele neconformitati cu prevederile din propunerea tehnica vorfi 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.

13.4. Documentatia tehnico-economica ce face obiectul prezentului contract se va intocmi in 5
(cinci) exemplare format hartie si 1 exemplar format digital.
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14. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractului.
(2) Datele stabilite la art. 4 sunt datele de referinta pentru termenele din contract, 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 fi
adaugata la durata de timp alocata proiectarii prin contract.

(4) Intarzierile datorate neobtinerii in termen a avizelor si a autorizatiei, justificate prin documente
prezentate (adrese, raspunsuri ale autoritatilor) se vor adauga la termenul de executie total numai dupa
avizarea favorabila a lor de catre organele competente.

14.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul 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 si vor semna un act
aditional.

15. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
15.1. (1) Beneficiarul va efectua plata, astfel:
- 80% din valoarea serviciilor de proiectare dupa avizarea favorabila a documentatiilor in CTE

CONPET, pe baza facturii emise de prestator;
- 20 % dupa realizarea serviciilor de proiectare si intocmirea documentatiei As-built.
(2) Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), Cod Fiscal. Pe factura pentru

documentatia tehnico-economica, prestatorul va detalia preturile fiecarei parti a documentatiei avizate
(pret PT, pret CS, pret ODE, etc.), conform Anexei la Formularul de oferta. Termenul scadent al platilor
este: 30 de zile de la data inregistrarii facturii la beneficiar.

(3) Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre Prestator cu ordin de plata, in lei.

16. PENALlTĂŢI, 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, beneficiarul va calcula penalităţi În cuantum de 0,5 %/zi din
valoarea lucrarilor neefectuate sau a celor necorespunzătoare, incepand cu prima zi de intarziere.
Penalităţile nu pot depăşi cuantumul sumelor datorate. Neconformitatile se vor consemna printr-o
notificare in care se va specifica perioada de penalizare, preturile din oferta financiara si va fi semnata
de catre 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 penalitati. Beneficiarul va emite factură către
prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

16.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadelor prevazute la art. 15.1, 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.

16.4. 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.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI, INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin art. 11 si art. 12 din 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.

(2) Dacă in perioada de derulare a contractului, prestatorul:
a) nu a prezentat in termen garantia bancara de buna executie, in conditiile prevazute in prezentul

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

fara acceptul beneficiarului;
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c) depaseste cu 30 de zile termenul prevazut la art. 4;
d) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului;
e) autorizatiile prestatorului expira sau sunt anulate in 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, sa rezilieze contractul si să pretinda plata de daune interese.

17.2. Beneficiarul 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.

17.3. La rezilierea contractului conform art. 17.1. (2), beneficiarul are dreptul de a pretinde daune-
interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la data rezilierii. Suma neta de
plata va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de reziliere a contractului.

17.4. In cazul prevazut la art. 17.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

17.5. Contractul poate inceta si prin ajungere la termen sau prin acordul partilor, declararea
falimentului sau insolventa 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 limitării 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 plătibile

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
20.1. 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.

20.2. 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.

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 derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenta intre parti, vor fi elaborate in limba romana.
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.
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22.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea sa
tehnica.

(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de Beneficiar pentru orice neconformitate aparuta in
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.

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 aditional incheiat intre partile

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

reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara
incheierii lui.

24.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective
nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, in 2 (doua) exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Contract - proiectare instalatii pentru incalzire cladire Siliste Page 7



SCCONPETSA
Str. Anul 1848 nr.1'3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel;+40- 244-401360; fax;+ 40- 244- 516451
e-mail: conpet@conpetro; web; www.conpetro

Directia Operatiuni
Departamentul Mentenanta - Serviciul Energetic

CAIET DE SARCINI

CONPET

Instalatii pentru incalzirea cladirilor din statia Siliste

(PROIECTARE)

1.DATE GENERALE

1.1. Denumire investitie

Instalatii pentru incalzirea cladirilor din statia Siliste

1.2. Autoritate contractanta

S.C CONPET S.A - cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1+3, cod postal 100559,
jud Prahova, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J29/6 /1991, cod fiscal RO
1350020, cont virament IBAN nr. R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, reprezentata prin
Director General- ing. Liviu ILASI si Director Financiar - ec. Sandală TOADER.

1.3. Amplasament:

Centrala termica asigura necesarul de apa calda pentru incalzire spatiilor
administrative si industriale din cadrul Statiei de pompare Siliste, localitatea Siliste, com.
Lucieni, jud. Dambovita.

1.4. Situatia existenta:

Sistemul actual de incalzire si preparare apa calda menajera, este asigurat de:
a) centrala termica, compusa din doua cazane de apa calda ACV Belgia tip CA

100 (2 x 116kW);
b) retea termica exterioara pentru incalzire;
c) instalatii termice interioare (tur-retur).
Cazanele sunt echipate cu arzatoare tip Lamborghini si functioneaza cu G.P.L.,

livrat dintr-un depozit de G.P.L. alcatuit din doua rezervoare cu o capacitate de 2x50001,
aflat in vecinatatea centralei termice.

Centrala termica asigura apa calda pentru incalzire cladirilor casa pompe spuma,
casa pompe P.S.I., cladire dispecer, casa pompe titei, distribuitor electric, cladire grup
social, prin intermediul unei retele termice exterioare, pozata aerian, avand o lungime de
cca. 860m (tur + retur), izolata cu vata minerala si tabla zincata.
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Sistemul actual de incalzire, a fost pus in functiune În anul 2005 cu ocazia
modernizării staţiei. Datorita deteriorarii retelelor termice existente (tronsoane de teava
ruginita, robineti de izolare si golire defecti, izolatii cu vata minerala deteriorata), s-a
constatat o crestere continua a costurilor lucrarilor cu intretinerea, repararea si
exploatarea sistemului de incalzire.

Totodata datorita vechimii centralei si retelei termice a crescut consumul de G.P.L.
pentru producerea energiei termice, aici contribuind si lungimea mare a traseului retelei
termice cu pierderi mari de temperatura a agentului termic.

Pentru eliminarea acestor deficiente, se impune modificarea configuratiei actuale de
incalzire (eliminarea retelei exterioare), prin renuntarea la sistemul actual centralizat si
implementarea de echipamente de incalzire electrice in locurile de consum.

2. CERINTE PROIECTARE

2.1. Cladire dispecerat

Incalzirea cladirii dispecerat se va realiza cu ajutorul unei centrale termice electrice
de producere apa calda, pentru care se va intocmi un proiect de montaj, care va cuprinde
urmatoarele etape:

- stabilirea necesarului de energie termica necesar incalzirii cladirii dispecerat;
- stabilirea necesarului de energie electrica pentru incalzirea interioara precum si

dimensionarea instalatiei de alimentare cu energie electrica (tablou electric echipat cu
protectii, contor energie, cablu alimentare cu energie electrica, etc.).

- alegerea centrale termice electrice de producere apa calda pentru incalzire;
- stabilirea amplasamentului centralei termice electrice;
- dimensionarea instalatiei de alimentare cu apa a centralei termice electrice;
- racordarea centralei termice la instalatia de incalzire interioara existenta;

2.2. Cladire pompe spuma, PSI, cladire distribuitor eletric

Pentru montarea panourilor electrice radiante, se va intocmi un proiect de montaj,
care va cuprinde urmatoarele etape:

- stabilirea necesarului de energie termica necesar incalzirii in cladirile pompe
spuma, PSI, grup social, distribuitor electric, cladiri ce vor fi incalzite in conformitate cu
destinatia lor finala.

- stabilirea necesarului de energie electrica pentru incalzirea interioara precum si
dimensionarea instalatiei de alimentare cu energie electrica;

- alegerea tipului panourilor electrice radiante si numarul acestora;
- stabilirea amplasamentului panourilor electrice radiante;

3. FAZELE PROIECTARII:

1. Proiect tehnic - PT;

2. Caiete de Sarcini pentru achizitionare echipamente, material si pentru
executia lucrarilor proiectate) - CS;

3. Documentatie de executie -DDE;

4. Cantitati de lucrari pe obiective pentru executie si demontare;

5. Deviz economic cu valoarea estimata.
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4. BAZA LEGALA DE INTOCMIRE A DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE:

Lucrarea de proiectare se va intocmi in concordanta cu legislatia in vigoare (valida
in Romania dar si cu prevederile directivelor europene aplicate si a aquisului comunitar
asumat de Romania in domeniu).

5. VERIFICAREA AUTORIZATA A DOCUMENTATIEI:

Verificare MLPTL conform Legii 10/1995

Documentatia va fi supusa avizarii C.T.E. al S.C. Conpet S.A. Ploiesti.

In cazul neavizarii de catre beneficiar sau de institutiile care emit avizele,
proiectantul are obligatia refacerii proiectului in conformitate cu cerintele rezultate, fara
costuri suplimentare din partea beneficiarului.

Daca considera necesar, ofertantul se va deplasa la amplasament pentru stabilirea
in teren a obiectivelor ce vor face obiectul proiectarii, modului cum vor fi abordate,
utilajelor si echipamentelor ce pot fi refolosite.

6. PREZENTAREA DOCUMENTATIEI:

Documentatia se va preda beneficiarului, atat la etapa 1 cat si la etapa 3, astfel:

• Tiparit pe hartie Nr. exemplare: 5

• In format digital Nr. exemplare: 1

L_

SefServiciu Energetic
Dr. ing.~DIMAN
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Intocmit,
ing. Lucian OPREA
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