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

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

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

Prahova, telefon 0244/401360, fax 0244/402304, cod de inregistrare fiscala RO 1350020,
inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J29/6/1991, capital social subscris si varsat
28.569.842,40 lei, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca
Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată prin dl. ing. Liviu lIasi- Director
General si d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de achizitor,
si,

________________ ,: cu sediul in , str.
_______ , nr._, telefon ,. fax , cod de
inregistrare fiscala RO ,' inregistrata la Registrul Comertului cu
nr. . avand cod IBAN RO deschis
la " reprezentata prin - Director
General si ec. - Director Economic, in calitate de presta tor.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie efectuarea, de catre prestator, a serviciilor de

"Reparatii planificate fara interventie la recipient (RP-FIR) la 9 vagoane de 80, 86 mc.
transport gazolina TM01", În perioada convenita, in conformitate cu solicitarile
achizitorului si cu obligaţiile asumate prin prezentul contract si cu legislatia in vigoare in
domeniu.

CLAUZE OBLIGATORII

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Preţul convenit pentru indeplinirea in totalitate a obiectului contractului, plătibil

prestatorului de către achizitor, este constituit din totalul gamei de preturi unitare, conforn
anexei nr. 3. Preturile unitare sunt ferme pe toata durata de derulare a contractului.

3.2 Valoarea estimata a serviciilor prestate pe perioada derularii contractului este de
________ Iei, fara TVA, contravaloarea serviciilor urmand a fi platita esalonat,
pentru fiecare interventie.

3.3. In cazul in care Achizitorul nu va cheltui intreaga suma estimata la art. 3.2,
prestatorul nu va putea emite pretentii financiare pentru suma ramasa necheltuita.

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti contractante.
4.2. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciul si sa finalizeze reparatiile

vagoanelor mentionate in Caietul de sarcini (Anexa nr. 1), in decurs de 7 zile
lucratoare/vagon, de la data semnarii Procesului verbal de predare - primire a vagonului.

(2) Prestatorul se obliga sa semneze Procesul verbal de predare - primire a
vagonului care va fi supus reparatiei in termen de 24 ore de la data sosirii vagonului in
statia CF care il deserveste.

4.3. Termenul de remediere a defectelor aparute la vagoanele reparate, aflate in
garantie, este de 48 de ore de la anuntarea lor.
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5. DEFINITII
5.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre o
autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un prestator de servicii, in calitate de
prestator;
b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul
contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in
Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
f) forţa majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo.
g) g) zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art.181 Noul
Cod de Procedura Civila.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini - Anexa nr. 1
b) Propunerea tehnica - Anexa nr.2;
c) Propunerea financiară - Anexa nr.3;
d) Conventia HSEQ - Anexa nr. 4;
e) Garantia de buna executie - Anexa nr. 5;
f) Procese verbale de predare - primire;
g) Certificate de garantie;

7. STANDARDE
7.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de

catre prestator in propunerea sa tehnica.

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
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:
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 achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu prestarea serviciilor; si
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b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre
achizitor.

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

scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului, si este in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA, respectiv
_____ Iei.

(2) Garantia se constituie prin instrument de garantare emis de o societate bancara
sau de catre o societate de asigurari in favoarea achizitorului. Instrumentul de garantare se
va prezenta, in original, de catre prestator achizitorului, in termen de 15 zile de la semnarea
contractului si va avea o valabilitate de cel putin 20 de luni de la data emiterii (valabilitate
stabilita tinand cont de termenele stabilite prin art. 4 al prezentului contract, inclusiv
perioadele de avizare a documentatii lor si obtinerii diferitelor acorduri, autorizatii).
Prestatorul este de drept in intarziere cu privire la obligatia de prezentare a instrumentului
de garantare la expirarea termenului de 15 zile de la data semnarii contractului.

(3) 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 Achizitorului un nou instrument de garantare, in
termen de maximum 5 zile de la data aprobarii noii valori a contractului.

(4) Din acest Instrument de garantare trebuie sa reiasa, fara echivoc, ca societatea
bancara/societatea de asigurari va plati S.C. CONPET S.A. Ploiesti, suma solicitata, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste si/sau isi indeplineste in mod
necorespunzator obligatiile asumate prin contract.

10.2. Achizitorul 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, achizitorul are obligatia de a notifica prestatorul cu privire la
aceasta. Notificarea va mentiona si obligatiile care nu au fost respectate.

10.3. Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor catre prestator in
termen de 14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin
contract.

11.0BLlGATIILE PRESTATORULUI
11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu

profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.

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

11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodata
este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate,
cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

11.3. Prestatorul se obliga:
(1) sa presteze serviciul in conformitate cu legislatia in vigoare inclusiv normative /

norme / standarde / prescriptii tehnice;
(2) sa remedieze defectele aparute la vagonul revizuit, aflat in perioada de garantie,

in termen de 48 de ore de la anuntarea acestora.

12. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
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12.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului orice facilitati
si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera
necesare pentru indeplinirea contractului inclusiv numele reprezentantilor sai imputerniciti,
sa predea vagonul si sa semneze procesul verbal de de predare - primire a vagonului in
scopul efectuarii serviciului.

12.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor la scadenta.

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

stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini.
13.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.

Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor si
imputerniciti pentru acest scop.

13.3. (1) Predarea - primirea vagoanelor se va face pe baza procesului verbal de
constatare tehnica incheiat la sediul prestatorului inainte de intrarea vagoanelor in
reparatie, numai in prezenta reprezentantilor partilor contractante.

(2) In cazul in care in urma intocmirii procesului verbal de constatare tehnica la
predarea-primirea vagonului sau pe fluxul de reparatie apar piese degradate sau
necorespunzatoare, care necesita inlocuire, acestea se vor inlocui numai cu acordul scris al
achizitorului. Eventualele piese necorespunzatoare care necesita inlocuire se vor factura
ulterior pe baza facturilor de achizitie de la producatori si insotite de certificate de garantie.

(3) In urma incheierii procesului verbal de constatare tehnica la intrarea vagoanelor
in reparatie sau a procesului verbal de constatare pe fluxul de reparatie, intocmit intre parti,
se constata necesitatea executarii unor lucrari suplimentare, servicii impuse de legislatia in
vigoare, acestea vor necesita acte aditionale la prezentul contract.

(4) Prestatorul nu executa modificari constructive ale vagoanelor fara avizul
achizitorului, al SNTFM CFR MARFA SA Bucuresti.

13.4. Receptia cantitativa si calitativa se face la sediul prestatorului in prezenta
reprezentantilor partilor prezentului contract si este realizata de reprezentantii SNTFM CFR
MARFA S.A Bucuresti, ocazie cu care se incheie proces verbal de receptie.

Calitatea reparatiilor va fi obligatoriu atestata de catre prestator prin Declaratia de
conformitate si prin Fisa de reparatii a vagoanelor avizata de reprezentantii SNTFM CFR
MARFA SA Bucuresti.

Pe vagoanele reparate se vor monta piese, subansamble, instalatii si materiale care
respecta cerintele OMT nr. 290/2000, numai cu acordul prealabil al achizitorului.

14. MODALITATI DE PLATA
14.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155, alin. 1, Cod Fiscal, pe baza

documentelor justificative prezentate de prestator si acceptate de achizitor, documente care
sa ateste ca prestarea serviciilor s-a efectuat in conditii tehnice de calitate si pe baza
procesului verbal de receptie.

14.2 Termenul de plată: 30 de zile de la înregistrarea facturii la Achizitor.
14.3. Pentru eventualele reparatii suplimentare, in baza procesului verbal de

constatare incheiat intre parti, acestea vor incheia act aditional, la aceleasi preturi unitare
din oferta. Materialele suplimentare puse in opera se vor justifica cu facturi de achizitie.

14.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de
servicii, numai in conditiile existentei resurselor bugetare cu aceasta destinatie.

15. GARANTIA SERVICIILOR

15.1. Perioada de garanţie de 12 luni decurge de la data recepţiei si punem In
functiune, fara obiectiuni din partea achizitorului la terminarea reparatiei vagonului, la care
se adauga si durata de imobilizare a vagonului in perioada de garantie.
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15.2. (1) În perioada de garanţie prestatorul are obligaţia, În urma dispoziţiei date de
achizitor, de a executa toate serviciile de modificare şi remediere a viciilor şi altor defecte a
căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Prestatorul are obligaţia de a efectua toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe
cheltuială proprie, În cazul În care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau

b) neglijenţei sau neÎndeplinirii de către prestator a oricăreia dintre obligaţiile
explicite sau implicite care Îi revin În baza contractului.

(3) În cazul În care defecţiunile nu s-au produs din vina prestatorului, serviciile fiind
efectuate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat şi plătit ca reparatii suplimentare.

15.3. În cazul În care prestatorul nu execută serviciile prevăzute la clauza 15.2 alin.
(1), achizitorul este Îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le
execute. Cheltuielile aferente acestor reparatii vor fi recuperate de către achizitor de la
prestator.

15.4 Pe vagoanele reparate se vor monta piese, subansamble, instalatii si materiale
insotite obligatoriu de documente de calitate si garantie.

16. PENALIT ATI, DAUNE - INTERESE
16.1 În cazul În care, prestatorul nu reuşeşte să Îşi Îndeplinească obligaţiile asumate

prin contract, achizitorul are dreptul de pretinde, ca penalităţi, o sumă in cuantum de 0,5%
din valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzator, pentru fiecare zi de
intarziere.

16.2. Penalitatile calculate vor fi notificate catre prestator. Prestatorul are obligatia de
a achita penalitatile in termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data inregistrarii notificarii.
Dupa incasarea sumelor reprezentand penalitati, achizitorul transmite factura prestatorului.

16.3. În cazul În care achizitorul nu onorează facturile În termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei prevăzute la clauza 14.2, acesta are obligaţia de a plăti penalitati in
cuantum de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

17. REZILEREA CONTRACTULUI
17.1. 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.

17.2 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.

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

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

1. autorizatiile, agrementarile AFER ale prestatorului expira sau sunt anulate in
perioada de derulare a contractului;

2. daca serviciile prestate de prestator nu respecta conditiile de calitate si nu obtin
avizul AFER;

achizitorul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
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.
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17.5. La rezilierea contractului conform art. 17.4, achizitorul are dreptul de a pretinde
daune - interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la data
rezilierii. Suma neta cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data
instiintarii de reziliere a contractului.

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

CLAUZE SPECIFICE

18. CESIUNEA
18.1. Cesiunea obligatiilor nascute din prezentul contract de achizitie publica nu este

permisa.
18.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in

propunerea tehnico-economica sau numai dupa obtinerea acordului scris din partea
achizitorului. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului.

(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de achizitor 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.

18.3. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la data semnarii prezentului contract
toate contractele Încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi
contractele Încheiate cu aceştia se constituie În anexe la contract.

18.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul În care
Îndeplineşte contractul.

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

asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţioneaza.
19.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei

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

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

19.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-
interese.

20. SOLUTIONAREA 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 reprezentantii lor.

20.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative achizitorul si prestatorul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia, fiecare parte poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti de drept comun de la sediul
achizitorului.

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

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

momentul primirii.
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21.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Prezentul contract s-a semnat astazi, data de
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR PRESTATOR

in doua
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