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INVITATlE DE PARTICIPARE

CONPET

SC CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea atribuirii
contractului ce are ca obiect "Furnizare lotizată - Jambiere protecţie sudor, Halat
protecţie an tis ta tic, Veste avertizoare cu benzi reflectorizante an tista tică, Şorţ
protecţie sudor, Ochelari de protecţie, Vizieră protecţie, Căşti antifon externe cu
montare pe casca de protecţie, Cască de protecţie, Semimască gaze şi cartuş fi/trant
(cartuş fi/trant combinat A2P3)".

Împărţirea pe loturi şi codurile CPV aferente:
- Lot 1- Jambiere protectie sudor: 18143000-3 - "Echipamente de protectie"
- Lot 2 - Halat protecţie antistatic: 35113400-3 - "Îmbrăcăminte de protectie şi de
securitate"

- Lot 3 - Veste avertizoare cu benzi reflectorizante antistatică: 35113440-5 - "Vestă
refiectorizantă"

- Lot 4 - Şorţ protecţie sudor: 18143000-3 - "Echipamente de protectie"
- Lot 5 - Ochelari de protecţie: 33735100-2 - "Ochelari de protectie"
- Lot 6 - Vizieră protecţie: 18142000-6 - "Viziere de sigurantă",
- Lot 7 - Căşti antifon externe cu montare pe casca de protecţie: 18444000-3 - "Articole
de protectie pentru cap"

- Lot 8 - Cască de protecţie: 18444000-3 - "Articole de protectie pentru cap"
- Lot 9 - Semimască gaze şi cartuş fi/trant (cartuş fi/trant combinat A2P3): 35814000-3 -
"Măşti de gaze"

Cantităţile necesare pentru fiecare lot În parte sunt următoarele:
Lot 1- Jambiere protecţie sudor: 25 perechi;
Lot 2 - Halat protecţie antistatic: 65 bucăţi;
Lot 3 - Veste avertizoare cu benzi reflectorizante antistatică: 400 bucăţi;
Lot 4 - Şorţ protecţie sudor: 35 bucăţi;
Lot 5 - Ochelari de protecţie: 250 perechi;
Lot 6 - Vizieră protecţie: 30 bucăţi;
Lot 7 - Căşti antifon externe cu montare pe casca de protecţie: 60 bucăţi;
Lot 8 - Cască de protecţie: 445 bucăţi *
Lot 9 - Semimască gaze şi cartuş filtrant (cartuş fi/trant combinat A2P3): 95 bucăţi.

* Cele 445 bucăţi cască de protecţie sunt Împărţite astfel:
- 146 bucăţi culoare aIbă,
- 31 bucăţi culoare galbenă,
- 238 bucăţi culoare albastră,
- 30 bucăţi culoare albastră, inscripţionate Conpet - S.P.S.u.
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În acest sens vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră tehnico - economică,
având În vedere următoarele precizări:
• Ofertantul are posibilitatea să depună ofertă pentru unul sau mai multe loturi.
• Pretul ofertat va fi prezentat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a

contractului ce urmează a fi Încheiat.
• Echipamentele ofertate vor fi Însoţite de următoarele documente:

Lot 1- Jambiere protectie sudor:
a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată conform

art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În limba română,
Lot 2 - Halat protectie antistatic:

a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată
conform art. 16, /it. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,

a Certificat de examinare EC de tip.
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În limba română.

Lot 3 - Veste avertizoare cu benzi reflectorizante antistatică:
a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată

conform art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,
a Certificat de examinare EC de tip, emis şi completat conform art. 9 (2),

art. 15 (1) lit. c), precum şi art. 22 (1) şi (2) din HG 115/2004.
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În conformitate cu anexa 2, pct 1.4

din HG 115/2004, redactate În limba română, conform art. 1, pct. 14 din
HG 809/2005.

Lot 4 - Sort protectie sudor:
a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată conform

art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În limba română,
Lot 5 - Ochelari de protectie:

a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată
conform art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,

a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În conformitate cu anexa 2, pct 1.4
din HG 115/2004, redactate În limba română, conform art. 1, pct. 14 din
HG 809/2005.

Lot 6 - Vizieră protectie:
a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată

conform art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,
a Certificat de examinare EC de tip, emis şi completat conform art. 9 (2),

art. 15 (1) lit. c), precum şi art. 22 (1) şi (2) din HG 115/2004.
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În limba română.

Lot 7 - Căsti antifon externe cu montare pe casca de protectie:
a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată

conform art. 16, /it. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,
a Certificat de examinare EC de tip.
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În limba română.

Lot 8 - Cască de protectie:
a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată

conform art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,
a Certificat de examinare EC de tip, emis şi completat conform art. 9 (2),

art. 15 (1) /it. c), precum şi art. 22 (1) şi (2) din HG 115/2004.
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În conformitate cu anexa 2, pct 1.4

din HG 115/2004, redactate În limba română, conform art. 1, pct. 14 din
HG 809/2005.
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Lot 9 - Semimască gaze si cartus filtrant (cartus filtrant combinat A2P3):
a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată

conform art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,
a Certificat de examinare EC de tip, emis şi completat conform art. 9 (2),

art. 15 (1) lit. c), precum şi art. 22 (1) şi (2) din HG 115/2004.
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În limba română.

Documentele solicitate vor fi prezentate În oferta ce urmează a fi depusă, În funcţie de
lotul/ loturile pentru care optează fiecare ofertant.

Ofertantul desemnat câştigător, are obligaţia ca la livrarea echipamentelor să prezinte
următoarele documente:

Lot 1- Jambiere protectie sudor:
a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată conform

art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În conformitate cu anexa 2, pct 1.4

din HG 115/2004, redactate În limba română, conform art. 1, pct. 14 din
HG 809/2005,

a Certificate de calitate şi garanţie.
Lot 2 - Halat protectie antistatic:
a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată conform

art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,
a Certificat de examinare EC de tip.
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În limba română,
a Certificate de calitate şi garanţie.
Lot 3 - Veste avertizoare cu benzi reflectorizante antistatică:
a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată conform

art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,
a Certificat de examinare EC de tip, emis şi completat conform art. 9 (2), art.

15 (1) lit. c), precum şi art. 22 (1) şi (2) din HG 115/2004.
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În conformitate cu anexa 2, pct 1.4

din HG 115/2004, redactate În limba română, conform art. 1, pct. 14 din
HG 809/2005.

a Certificate de calitate şi garanţie.
Lot 4 - Sort protectie sudor:
a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată conform

art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În limba română,
a Certificate de calitate şi garanţie.
Lot 5 - Ochelari de protectie:
a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată conform

art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În conformitate cu anexa 2, pct 1.4

din HG 115/2004, redactate În limba română, conform art. 1, pct. 14 din
HG 809/2005.

a Certificate de calitate şi garanţie.
Lot 6 - Vizieră protectie:
a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată conform

art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,
a Certificat de examinare EC de tip, emis şi completat conform art. 9 (2), art.

15 (1) lit. c), precum şi art. 22 (1) şi (2) din HG 115/2004.
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În limba română.
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a Certificate de calitate şi garanţie.
Lot 7 - Căsti antifon externe cu montare pe casca de protectie:

a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată
conform art. 16, /it. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,

a Certificat de examinare EC de tip.
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În limba română.
a Certificate de calitate şi garanţie.

Lot 8 - Cască de protectie:
a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată

conform art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,
a Certificat de examinare EC de tip, emis şi completat conform art. 9 (2),

art. 15 (1) lit. c), precum şi art. 22 (1) şi (2) din HG 115/2004.
a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În conformitate cu anexa 2, pct 1.4

din HG 115/2004, redactate În limba română, conform art. 1, pct. 14 din
HG 809/2005.

a Certificate de calitate şi garanţie.
Lot 9 - Semimască gaze si cartus fi/trant (cartus filtrant combinat A2P3):

a Declaraţie de conformitate a produsului finit, emisă şi completată
conform art. 16, lit. a) şi Anexa 4 din HG 115/2004,

a Certificat de examinare EC de tip, emis şi completat conform art. 9 (2),
art. 15 (1) lit. c), precum şi art. 22 (1) şi (2) din HG 115/2004.

a Instrucţiuni de utilizare - depozitare, În limba română.
a Certificate de calitate şi garanţie.

Notă: În ponformitate cu art. 1, pct. 14 dinHG 809/2005, pentru documentele ce provin de
la producători din u.E. se va prezenta cel puţin copie după documentul original Însoţită de o
traducere autorizată În limba română. Produsele vor fi recepţionate numai dacă sunt Însoţite
de toate documentele solicitate (ofertare + livrare).

• Termenul de livrare este următorul:
Lot 1- Jambiere protecţie sudor: 30 zile;
Lot 2 - Halat protecţie antistatic: 30 zile;
Lot 3 - Veste avertizoare cu benzi reflectorizante antistatică: 60 zile;
Lot 4 - Şorţ protecţie sudor: 30 zile;
Lot 5 - Ochelari de protecţie: 30 zile;
Lot 6 - Vizieră protecţie: 30 zile;
Lot 7 - Căşti antifon externe cu montare pe casca de protecţie: 30 zile;
Lot 8 - Cască de protecţie: 30 zile;
Lot 9 - Semimască gaze şi cartuş filtrant (cartuş fi/trant combinat A2P3): 30 zile.

Termenul de livrare se calculeaz de la primirea solicitării scrise a achizitorului. Livrarea se
va face la locaţiile Achizitorului prevăzute În fiecare caiet de sarcini.
Produsele se livrează ambalate individual, Însoţite fiecare de eticheta de identificare şi

instrucţiuni de utilizare. Preţul pentru transportul la destinaţiile finale va fi inclus În preţul
echipamentului.

• Perioada de garanţie acordată pentru cele 9 tipuri tipuri de echipament este:
Lot 1- Jambiere protecţie sudor:
Lot 2 - Halat protecţie antistatic:
Lot 3 - Veste avertizoare cu benzi reflectorizante antistatică:
Lot 4 - Şorţ protecţie sudor:
Lot 5 - Ochelari de protecţie:
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12 luni;
12 luni;
12 luni;
12 luni;
12 luni;
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Lot 6 - Vizieră protecţie: 12 luni;
Lot 7 - Căşti antifon externe cu montare pe casca de protecţie: 24 luni;
Lot 8 - Cască de protecţie: 36 luni;
Lot 9 - Semimască gaze şi cartuş filtrant (cartuş filtrant combinat A2P3): 121uni.

• Ofertantii au obligatia ca Împreună cu oferta tehnico-economică să depună mostre
pentru echipamentul prezentat. Aceastea vor corespunde În totalitate cerinţelor din
caietul de sarcini. Mostrele vor fi identice cu produsul ce va fi comercializat. Mostra
ofertantului desemnat câştigător se va păstra la Achizitor pe toată perioada de folosinţă
a echipamentului individual de protecţie, pentru comparare cu produsul livrat. Pentru
ofertanţii declaraţi necâştigători, mostrele se vor returna pe bază de solicitare scrisă
transmisă În termen de 15 zile de la data Încheierii procedurii. Nu răspundem de
mostrele nesolicitate În termenul mai sus mentionat.

• Pentru relaţii suplimentare privind informaţiile tehnice necesare fundamentării ofertei, vă
rugăm să contactati reprezentantii serviciului Prevenire şi Protecţie, din cadrul SC
CONPET SA. Tel. 0244/401360, int. 2257.

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

Beneficiar.
• Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile, Începând cu data de depunere a

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

Beneficiar.

Oferta se va depune la registratura societătii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul
1848, nr. 1-3, in plic sigilat, până la data de ~.09.2014, ora 16.00. Pe plic se va mentiona
procedura pentru care a fost depusă, respectiv "Furnizare lotizată - 9 loturi".
Atât prezenta solicitare, cât şi oferta transmisă de dumneavoastră, nu constituie un contract

de angajare Între societătile noastre.
Anexăm prezentei proiectul de contract, caietul de sarcini şi formularul de ofertă. În situaţia

În care ofertantul optează pentru două sau mai multe loturi, acesta va completa formularul de
ofertă pentru fiecare lot În parte.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360, int. 2237-
2224 sau pe adresa de email elena.matei@conpet.ro/camelia.barbuceanu@conpet.ro.

Vă multumim pentru colaborare.
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LOT 1

JAMBIERE PROTECTIE SUDOR.,

- 25 perechi -
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DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI
Jambiere protectie sudor

Descriere:

Vor indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG 115/2004*** privind
stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a
conditiilor pentru introducerea lor pe piata. Vor fi fabricate astfel Încât, În condiţii previzibile
de utilizare pentru care sunt destinate, utilizatorul să-şi poată desfăşura În mod normal
activitatea care îl expune la risc, dispunând totodată de o protecţie adecvată de cel mai Înalt
nivel posibil. Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra În contact cu utilizatorul
În momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperităţi, colţuri
ascuţite, proeminenţe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată
orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, În ceea ce priveşte mişcările care trebuie
executate, poziţiile care trebuie adoptate şi percepţiile senzoriale; de asemenea, EIP nu
trebuie să cauzeze mişcări care să pună În pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie
să fie cât mai uşoare posibil, fără a aduce atingere solidităţii şi eficienţei echipamentului.

Vor fi confectionate din piele spalt de bovina, cu o grosime de minim 1,2 mm, vor avea o
constructie robusta, vor trebui sa necesite o intretinere redusa, sa poata fi utilizate usor.

Standarde:

SR EN ISO 11611 :2008 -Imbracaminte de protectie utilizata la activitati de sudura si tehnici
conexe.

Director Departament p.l.e,

JEC. Daniel Niculae

~~'

Sef Serviciu preJjnire si Protecţie,

Ing. Andron~rbulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica

JU~---' -
1

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


::Jo
()

3
;::::;:

•

Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra*.
Garantia va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 12 luni.

Documente ce vor insotLprodusul ofertat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana .

Documentele ce vor insoti produsul Iivrat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
Certificatul de calitate si garantie.

* Mostra ofertei castigatoare se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare .se vor ridica de firmele ofertante in maxim 15 zile de la data finalizarii '1
procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitate in termenul susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de instructiuni de utilizare.
Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele
specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului. Costurile transportului marfurilor
intra in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul va fi
returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele conform mostrei.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie
pentru care a fost conceput in perioada de garantie, acesta va fi inlocuit obligatoriu si gratuit
de catre furnizor.

Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va face
exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.
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Garantia va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 12 luni.

Documente ce vor insoti produsul ofertat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana.

Documentele ce vor insoti produsul Iivrat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
Certificatul de calitate si garantie.

* Mostra ofertei castigatoare se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in maxim 15 zile de la data finalizarii
procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitate in termenul susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de instructiuni de utilizare.
Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele
specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului. Costurile transportului marfurilor
intra in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul va fi
returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele conform mostrei.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie
pentru care a fost conceput in perioada de garantie, acesta va fi inlocuit obligatoriu si gratuit
de catre furnizor.

Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va face
exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.

2



. -

**In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, pentru documentele ce provin de la
producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de o
traducere autorizata in limba romana. Produsele vor fi receptionate numai daca sunt insotite
de toate documentele solicitate.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004
constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu amendă
de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii
pe piaţă a produselor neconforme.

Director Departament p.l.e,

Ic. Daniel Niculae

~.
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Sef serviciu~enire si Protecţie,

Ing. Andronela Bărbulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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Nr.crt Sector Adresa
1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova
4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti Moineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău
7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu
9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj
10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea
11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş

12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor
13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 . Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova



LOT 2

HALAT PROTECTIE ANTISTATIC
'li

- 65 bucăti -,
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Nr. crt Sector Adresa

1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova

4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti Moineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău

7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu

9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj

10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea

11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş

12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor

13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova



LOT 3
..,

VEST A AVERTIZOARE CU BENZI..,
REFLECTORIZANTE ANTISTATICA

- 400 bucăti -,



se eONPET SAmi Str. Anul 1848 nr. 1-3. Ploiesti, 100559. Prahova. Romania
Tel, +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51

. e-mail: conpet@conpe1:.ro; web: www.conpet.ro:::.nn.\! Cod unic de inregistrare: R 1350020. Cod CAEN 4950
~ Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/6/22.01.1991

Capital social subscris si varsat 28 569 842.40 Iei

6CONPET
DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI

Vesta avertizoare cu benzi reflectorizante

Vesta avertizoare cu benzi reflectorizante va indeplini conformitatea cu cerintele
prevazute de art.7 si Anexa 2 din HG 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de
securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor
pe piata. Vesta avertizoarecu benzi reflectorizante va avea o eticheta nedetasabila cu
marcajul CE, numele fabricantului, marimea, simboluri privind intretinerea, standardele,
clasele de protectie, nivelurile de performanta etc.
Va fi fabricata astfel Încât, În condiţii previzibile de utilizare pentru care este destinata,

utilizatorul să-şi poată desfăşura În mod normal activitatea care ÎI expune la risc,
dispunând totodată de o protecţie adecvată de cel mai Înalt' nivel posibil. Orice
componentă a EIP care intră sau ar putea intra În contact cu utilizatorul În momentul
purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperităţi, colţuri ascuţite,
proeminenţe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice
cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, În ceea ce priveşte mişcările care trebuie
executate, poziţiile care trebuie adoptate şi percepţiile senzoriale; de asemenea, EIP nu
trebuie să cauzeze mişcări care să pună În pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP
trebuie să fie cât mai uşor posibil, fără a aduce atingere solidităţii şi eficienţei
echipamentului.

Descriere:

Vesta avertizoare cu benzi reflectorizante va fi confectionata din material impermeabil,
rezistent la produse petroliere, pentru utilizare in mediu potential exploziv specific
domeniului petrolier, de culoare verde fluorescent, va fi prevazuta cu 2 benzi
reflectorizante de culoare gri cu o latime de 5 cm,pozitionate orizontal in bust si talie. Va fi
inscriptionata pe piept in partea stanga si pe spate cu sigla Conpet.
Produsul va fi prevazut cu marcaj de conformitate CE, aplicat in conditiile mentionate la
Art.1O, Art.12, Art.20 si Anexa 3 din Legea 608/2001 republicata.

1
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Standarde:
SR EN ISO 13688 - Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale.
SR EN 343+A 1:2008 - Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale pentru îmbrăcămintea
împotriva intemperiilor.
SR EN ISO 20471 - Îmbrăcăminte avertizoarede înaltă vizibilitate.
SR EN 1149 - Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice.

Director Departament P.I.C,

IEc. Daniel Niculae
~~'
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Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing.Andronela~escu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica

vL)<:P



se eONPET SA
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 6451
e-mail: conpet@conpet.ro: web: www.conpet_ro
COd unic de inregistrare: R 1350020, cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova SUbnr:J29/6/22.01.1991
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4I!CONPET
DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI

Halat protectie antistatic

Descriere:
Vor indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG 115/2004*** privind

stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a
conditiilor pentru introducerea lor pe piata. Vo.rfi prevazute cu maneci lungi, terminate cu
banda elastica, incheierea va fi cu nasturi in partea din fata, vor avea 2 buzunare in talie si
unul pe piept. Vor fi fabricate astfel Încât, În condiţii previzibile de utilizare pentru care sunt
destinate, utilizatorul să-şi poată desfăşura În mod normal activitatea care ÎI expune la risc,
dispunând totodată de o protecţie adecvată de cel mai Înalt nivel posibil. Orice componentă
a EIP care intră sau ar putea intra În contact cu utilizatorul În momentul purtării unor astfel
de echipamente trebuie să fie lipsită de asperităţi, colţuri ascuţite, proeminenţe, care ar
putea produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii
utilizatorului de către EIP, În ceea ce priveşte mişcările care trebuie executate, poziţiile care
trebuie adoptate şi percepţiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mişcări
care să pună În pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai uşoare
posibil, fără a aduce atingere solidităţii şi eficienţei echipamentului. Halatul trebuie sa fie
confortabil, confectionat din material de calitate, (sanforizat, dupa caz), cu o greutate
specifica de min. 300 gr.lmp, termorezistent, care sa reziste la murdarire, agresiuni
mecanice superficiale, abraziune, agatare si in locuri de munca cu conditii atmosferice
agresive: ploaie, praf etc.

Materialul din care va fi confecţionat halatul trebuie sa fie rezistent la produse chimice si
pentru utilizare fara restrictii in atmosfera potential exploziva-specifica domeniului petrolier.
Halatul va fi de culoare bleumarin si obligatoriu inscripţionat pe spate si pe piept (deasupra
buzunarului din stanga ), cu sigla S.C. CONPETS.A.

1
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Standarde:

SR EN ISO 13688- Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale
SR EN ISO 14116- Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor.
Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării.
SR EN 1149 - Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice.
SR EN 13034+A 1:2010 - Îmbrăcăminte de protecţie împotriva produselor chimice. Cerinte
de performanta pentru imbracamintea de protectie chimica care preyinta o protectie limitata
impotriva produselor chimice lichide echipamente de tip 6 si tip PB [6].

Director Departament P.I.C,

/EC. ~~Niculae

~'
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Sef Serviciu P~evenire si Protecţie,

Ing,Andr~a Bărbulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra*.
Garantia va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 12 luni.

Documente ce vor insoti produsul ofertat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Certificatul de examinare EC de tip
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Certificatul de examinare EC de tip
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
certificatul de calitate si garantie

* Mostra ofertei castigatoare se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in maxim 15 zile de la data finalizarii
procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitate in termenul susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de instructiuni de utilizare.
Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele
specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului. Costurile transportului marfurilor
intra in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul va fi
returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele conform mostrei.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie
pentru care a fost conceput in perioada de garantie, acesta va fi inlocuit obligatoriu si gratuit
de catre furnizor.

Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va face
exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.



**In conformitate cu Art.1, pct.14 din HG 809 / 2005, pentru documentele ce provin de la
producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de o
traducere autorizata in limba romana. Produsele vor fi receptionate numai daca sunt insotite
de toate documentele solicitate.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004
constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu amendă
de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii
pe piaţă a produselor neconforme.

C) Director Departament p.l.e,

jE#~.
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Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing.And~ Bărbulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra*.
Garantia acordata produsului va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 12
luni.

Documente ce vor ihsoti produsul ofertat**:
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16
Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004 .
- Certificatul de examinare EC de tip, emis si completat conform Art. 9 (2), Art.15 (1)
lit.c), precum si Art.22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in conformitate cu Anexa 2, punctul 1.4 din H.G.
115/2004, redactate in limba romana, conform Art.1, pct. 14 din HG 809 /2005.

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16
Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de examinare EC de tip, emis si completat conform Art. 9 (2), Art.15 (1)
Iit.c) , precum si Art.22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in conformitate cu Anexa 2, punctul 1.4 din H.G.
115/2004, redactate in limba romana, conform Art.1, pct. 14 din HG 809/2005.
- certificatul de calitate si garantie

*Mostra ofertei castigatoare se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in maxim 15 zile de la data finalizarii
procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitate in termenul susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de instructiuni de
utilizare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la
termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului. Costurile transportului
marfurilor intra in pretul acestora.
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In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul va fi
returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele conform mostrei.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie
pentru care a fost conceput in perioada de garantie, acesta va fi inlocuit obligatoriu si
gratuit de catre furnizor.

Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va face
exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.

**In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 /2005, pentru documentele ce provin de la
producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de o
traducere autorizata in limba romana. Produsele vor fi receptionate numai daca sunt
insotite de toate documentele solicitate.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004
constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115 12004, cu amendă
de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii
pe piaţă a produselor neconforme.

C\
.... )

.. ,'

Director Departament p.l.e,

//~J.
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Sef Serviciu prev~:1Ire si Protecţie,

Ing. Andronel~ulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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Nr. crt Sector Adresa

1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova

4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti MOineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău

7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu

9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj

10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea
11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş

12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor

13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova



LOT 4

SORT PROTECTIE SUDOR
'1 '1 '1

- 35 bucăti -,



se CONPETSA
Str. Anul 1848 nr: 1-3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
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6CONPET
DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI
Sort protectie sudor

Descriere:
Vor indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG 115/2004*** privind
stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a
conditiilor pentru introducerea lor pe piata.
Vor fi fabricate astfel Încât, În condiţii previzibile de utilizare pentru care sunt destinate,
utilizatorul să-şi poată desfăşura În mod normal activitatea care ÎI expune la risc, dispunând
totodată de o protecţie adecvată de cel mai Înalt nivel posibil. Orice componentă a EIP care
intră sau ar putea intra În contact cu utilizatorul În momentul purtării unor astfel de
echipamente trebuie să fie lipsită de asperităţi, colţuri ascuţite, proeminenţe, care ar putea
produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului
de către EIP, În ceea ce priveşte mişcările care trebuie executate, poziţiile care trebuie
adoptate şi percepţiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mişcări care să
pună În pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai uşoare posibil, fără a
aduce atingere solidităţii şi eficienţei echipamentului.

Vor fi confectionate din piele spalt de bovina, cu dimensiuni de 90X70 cm.

Standarde:

SR EN ISO 11611 :2008 - Imbracaminte de protectie utilizata la activitati de sudura si tehnici
conexe.

Director Departament P.I.C,

;E~. Sef Serviciu Pje~ire si Protecţie,

Ing. Andro~ărbulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
~.-
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Pentru echipamentul de mai sus,,,şe va solicita mostra*.
Garantia va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 12 luni.

Documente ce vor insoti produsul ofertat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004 .
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana.

Doc~mentele ce vor insoti produsul livrat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
Certificatul de calitate si garantie.

* Mostra ofertei castigatoare se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in maxim 15 zile de la data finalizarii
procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitate in termenul susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, Însotite fiecare de instructiuni de utilizare.
Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele
specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului. Costurile transportului marfurilor
intra in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul va fi
returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele conform mostrei.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie
pentru care a fost conceput in perioada de garantie, acesta va fi inlocuit obligatoriu si gratuit
de catre furnizor.
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Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va face
exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.

**In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, pentru documentele ce provin de la
producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de o
traducere autorizata in limba romana. Produsele vor fi receptionate numai daca sunt insotite
de toate documentele solicitate.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H~G. 115 / 2004
constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu amendă
de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii
pe piaţă a produselor neconforme.

Director Departament p.Le,

/Ec. Daniel Niculae
. ~~~~.

~
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Sef Serviciu preveni~Si Protectie,

Ing. Andronela B~escu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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Nr. crt Sector Adresa
1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova

4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti Moineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău

7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu

9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj
10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea

11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş

12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor

13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova



LOTS

OCHELARI DE PROTECTIE,

- 250 perechi -



. . se eONPET SA

il Str. Anul 1848 nr. 1.3, Ploiesti, 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40.244 - 51 6451
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Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 Iei

IPCONPET

C.,
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DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI

Ochelari de protectie

Ochelarii de protectie vor indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 si
Anexa 2 din HG 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.
Ochelarii de protectie vor avea inscriptionate marcajul CE, simboluri privind
standardele, clasele de proteCtie,nivelurile de performanta etc.
Vor fi fabricati astfel Încât, În condiţii previzibile de utilizare pentru care sunt destinati,
utilizatorul să-şi poată desfăşura În mod normal activitatea care ÎI expune la risc,
dispunând totodată de o protecţie adecvată de cel mai Înalt nivel posibil. Orice
componentă a EIP care intră sau ar putea intra În contact cu utilizatorul În momentul
purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperităţi, colţuri ascuţite,
proeminenţe, care ar putea produce iritare excesivă sau Ieziuni. Trebuie diminuată orice
cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, În ceea ce priveşte mişcările care trebuie
executate, poziţiile care trebuie adoptate şi percepţiile senzoriale; de asemenea, EIP nu
trebuie să cauzeze mişcări care să pună În pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP
trebuie să fie cât mai uşor posibil, fără a aduce atingere solidităţii şi eficienţei
echipamentului.

Descriere:

Ochelari pentru protectia ochilor impotriva proiectarii de particule si substante toxice.
Ochelarii vor fi conceputi in asa fel incat sa asigure un camp de vedere panoramic de

180 grade, fara deformarea vederii periferice, cu lentila tratata impotriva aburirii,
prevazuti cu brate reglabile, sa poata fi purtati peste ochelari corectori, sa poata fi
purtati impreuna cu casca de protectie si semimasca respiratorie. Marcaj SR EN 166:
B(T) (proiectare de particule la temperaturi extreme cu energie medie), marcaj lentila: 9
(rezistenta la proiectare de metal topit si penetrare de solide fierbinti).
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Standarde:

- SR EN 166:2003 - Protecţie individuală a ochilor. Specificaţii
- SR EN 167:2003 - Protecţie individuală a ochilor. Metode de Încercare optice.

Director Departament P.I.C,

/EC. Da~iel Niculae/~.

2

Sef Serviciu Preven~ si Protecţie,

Ing. Andronela B~Jtescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica

JJ:t=---



Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra*.
Garantia acordata produsului va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 12
luni.

Documente ce vor insoti produsul ofertat**:
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16
Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in conformitate cu Anexa 2, punctul 1.4 din
H.G. 115/2004, redactate in limba romana, conform Art.1, pct. 14 din HG 809/
2005.

Documentele ce vor insoti produsul Iivrat**:
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16
Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in conformitate cu Anexa 2, punctul 1.4 din
H.G. 115/2004, redactate in limba romana, conform Art.1, pct. 14 din HG 809/
2005.
- certificatul de calitate si garantie

* Mostra ofertei castigatoare se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in maxim 15 zile de la data finalizarii
procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitate in termenul
susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de instructiuni de
utilizare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la
termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului. Costurile
transportului marfurilor intra in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul
va fi returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele cOnform

t . )mos reI. /
In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de

protectie pentru care a fost conceput in perioada de garantie, acesta va fi inlocuit
obligatoriu si gratuit de catre furnizor.

3
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Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va
face exclusiv prin grija si pe cheltuialafurnizorului.

**In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809/2005, pentru documentele ce provin de
la producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita
de o traducere autorizata in limba romana. Produsele vor fi receptionate numai daca
sunt insotite de toate documentele solicitate.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115/2004
constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu
amendă de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi
introducerii pe piaţă a produselor neconforme.

c)

el

Director Departament p.l.e,

IEc. Daniel Niculae

~~.
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Sef Serviciu Preveni si Protecţie,

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica»+--
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Nr. crt Sector Adresa
1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova

4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti Moineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău

7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu

9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj
10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea
11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş
12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor

13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova



LOT 6

VIZIERĂ PROTECTIE
'1

- 30 bucăti -,



se eONPETSA
Str. Anul 1848 nI: 1-3. Ploiesti. 100559. Prahova. Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
Cod unic de inregistrare: R 1350020. COd CAEN 4950
Inregistrata la RegistrUl ComertulUi prahova sUb nr.J29/6/22.01.1991
Capital social subscris si varsat 28 569 842.40 Iei

6CONPET

DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI
Viziera protectie

Descriere:
Vor indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG 115/2004*** privind

stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a
conditiilor pentru introducerea lor pe piata. Vor fi fabricate astfel Încât, În condiţii previzibile
de utilizare pentru care sunt destinate, utilizatorul să-şi poată desfăşura În mod normal
activitatea care ÎI expune la risc, dispunând totodată de o protecţie adecvată de cel mai Înalt
nivel posibil. Orice componentă a EIP care intră sau ar putea intra În contact cu utilizatorul
În momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperităţi, colţuri
ascuţite, proeminenţe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată
orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, În ceea ce priveşte mişcările care trebuie
executate, poziţiile care trebuie adoptate şi percepţiile senzoriale; de asemenea, EIP nu
trebuie să cauzeze mişcări care să pună În pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie .
să fie cât mai uşoare posibil, fără a aduce atingere solidităţii şi eficienţei echipamentului.

Vor fi prevazute cu ecran larg de calitate superioara pentru vizibilitate maxima. Metoda de
fixare a vizorului trebuie sa fie sigura si sa permita schimbarea facila a mai multor tipuri de
vizoare. Vizorul va fi confectionat din policarbonat sau acetat, cu grosimea de 1,5 mm, tratat
antiaburire si trebuie sa asigure protectia impotriva particulelor incandescente, a particulelor
proiectate cu viteza, sa reziste la efectele arcului electric, etc. Viziera trebuie sa aiba o
constructie care sa permita fixarea pe casca de protectie si de asemeni, sa permita purtarea
simultana a ochelari lor de vedere.

Standarde:

SR EN 1731 :2007 - Protectia individuala a ochiului. Protectori ai ochilor si fetei.
SR EN 166:2003 - Protectie individuala a ochilor. Specificatii.
SR EN 167:2003 - Protectie individuala a ochilor. Metode de incercare optice.
SR EN168:2003 - Protectie individuala a ochilor. Metode de incercare, altele decat cele
optice.

Director Departament p.l.e,

,;Ee. Daniel Niculae .

~

Sefservi~venire si Proteclie,

Ing. Anaronela Bărbulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica

~
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Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra*.
Garantia va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 12 luni.

Documente ce vor insoti produsul ofertat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Certificatul de examinare EC de tip, emis si completat conform Art. 9 (2), Art.15
(1) lit.c), precum si Art.22 (1) si (2), din HG 115/2004.
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana.

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Certificatul de examinare EC de tip, emis si completat conform Art. 9 (2), Art.15
(1) lit.c), precum si Art.22 (1) si (2), din HG 115/2004.
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
Certificatul de calitate si garantie.

•
* Mostra ofertei castigatoare se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in maximf15 zile de la data finalizarii
procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitat~'-in termenul susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de instructiuni de utilizare.
Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele
specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului. Costurile transportului marfurilor
intra in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul va fi
returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele conform mostrei.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie
pentru care a fost conceput in perioada de garantie, acesta va fi inlocuit obligatoriu si gratuit
de catre furnizor.

2
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Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va face
exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.

**In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, pentru documentele ce provin de la
producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de o
traducere autorizata in limba romana. Produsele vor fi receptionate numai daca sunt insotite
de toate documentele solicitate.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004
constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115/2004, cu amendă
de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii
pe piaţă a produselor neconforme.

CJ

Director Departament P.I.C,

/~.

3

Sef Serviciuprevenw ~roteC\ie,

Ing. Andronel~ulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica

JJd=---
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Nr. crt Sector Adresa

1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova

4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti Moineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău

7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu

9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj
10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea
11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş
12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor

13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova



LOT 7

CĂSTI ANTIFON EXTERNE CU
'1

MONTARE PE CASCA DE
PROTECTIE
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se eONPETSA
Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiesti. 100559, Prahova, Romania
Tel: +40 - 244 - 401 360; fax: + 40-244 - 51 64 51
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Cod unic de inregiStrare: R 1350020, COd CAEN 4950
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IiICONPET
DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI

Casti antifon externe cu montare pe casca de protectie

Castile antifon vor indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 din HG
115/2004*** privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor
individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata. Vor fi fabricate astfel
Încât, În condiţii previzibile de utilizare pentru care sunt destinate, utilizatorul să-şi poată
desfăşura În mod normal activitatea care ÎI expune la risc, dispunând totodată de o
protecţie adecvată de cel mai Înalt nivel posibil. Orice componentă a EIP care intră sau ar
putea intra În contact cu utilizatorul În momentul purtării unor astfel de echipamente trebuie
să fie lipsită de asperităţi, colţuri ascuţite, proeminenţe, care ar putea produce iritare
excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP,
În ceea ce priveşte mişcările care trebuie executate, poziţiile care trebuie adoptate şi
percepţiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mişcări care să pună În
pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai uşor posibil, fără a aduce
atingere solidităţii şi eficienţei echipamentului.

Descriere:

Castile antifon vor fi externe, atasabile la casca de protectie si vor avea o atenuare
acustica de minim 30 dB.C" Vor fi flexibile si rezistente, cu posibilitate de reglare in functie de marimea capului, cu
pernute de etansare late si umplute cu spuma moale, pentru o buna fixare si presiune
redusa la contact. Castile antifonice vor avea o constructie care sa permita utilizarea lor
impreuna cu alte sortimente deEIP: masti / semimasti de protectie respiratorie, viziere de
protectie etc.

1
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Standarde:

SR EN 352:2003 - Protectori individuali Împotriva zgomotului. Condiţii de securitate şi de
Încercare
SR EN 24869-1: 1998 - Acustica. Protectori individuali impotriva zgomotului. Metoda
subiectiva de masurare a atenuarii acustice.

Director Departament P.I.C,

Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing.Andronel~ulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica

JJcb_-
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Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra.
Garantia va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 12 luni.

Documente ce vor insoti produsul ofertat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Certificatul de examinare EC de tip
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana

Documentele ce vor insoti produsul Iivrat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

Iit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Certificatul de examinare EC de tip
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
certificatul de calitate si garantie

* Mostra ofertei castigatoare se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in maxim 15 zile de la data finalizarii
procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitate in termenul susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de eticheta de identificare si
instructiuni de utilizare. Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in
cantitatile si la termenele specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului.
Costurile transportului marfurilor intra in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata , produsul va fi
returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livrezeprodusele conform mostrei.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie
pentru care a fost conceput, in perioada de garantie, atunci furnizorul este obligat sa
inlocuiasca respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.



. "

**In conformitate cu Art.1 J pct. 14 din HG 809 /2005, pentru documentele ce provin de la
producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de o
traducere autorizata in limba romana. Produsele vor fi receptionate numai daca sunt
insotite de toate documentele solicitate.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004
constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115 /2004, cu amendă
de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii
pe piaţă a produselor neconforme.

Director Departament P.I,C,

IEc. Daniel Niculae

#~'
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Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing. Andro~rbUleSCU

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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Data Iivrarii



Nr. crt Sector Adresa
1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova

4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti Moineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău
7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu
9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj
10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea
11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş
12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor
13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova
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6CONPET'

DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI

Casca de protectie

Castile de protectie vor indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de art.7 si
Anexa 2 din HG 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.
Casca de protectie va avea inscriptionat marcajul CE, simboluri privind standardele,
clasele de protectie, nivelurile de performanta etc.
Vor fi fabricate astfel Încât, În condiţii previzibile de utilizare pentru care sunt destinate,
utilizatorul să-şi poată desfăşura În mod normal activitatea care ÎI expune la risc,
dispunând totodată de o protecţie adecvată de cel mai Înalt nivel posibil. Orice
componentă a EIP care intră sau ar putea intra În contact cu utilizatorul În momentul
purtării unor astfel de echipamente trebuie să fie lipsită de asperităţi, colţuri ascuţite,
proeminenţe, care ar putea produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice
cauză a stânjenirii utilizatorului de către EIP, În ceea ce priveşte mişcările care trebuie
executate, poziţiile care trebuie adoptate şi percepţiile senzoriale; de asemenea, EIP nu
trebuie să cauzeze mişcări care să pună În pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP
trebuie să fie cât mai uşor posibil, fără a aduce atingere solidităţii şi eficienţei
echipamentului.

Descriere:

Casca de protectie trebuie sa fie confectionata din materiale rezistente, ( de
culoare: alba, galbena, sau albastra ) cu sase puncte de fixare a sistemului de
amortizare, cu sistem de amortizare reglabil, banda contra transpiratiei si cu ochelari de
protectie incorporati. Castile vor fi concepute pentru lucrul in instalatii electrice sub
tensiune Un=1OOOVc.a.si pentru lucrul in atmosfera potential exploziva.
Casca de protectie va fi inscriptionata in partea stanga cu sigla CONPET SA.
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Standarde:
SR EN 397+A1:2013 - Casti de protectie pentru uz industrial;
SR EN 1308,7-2:2012 - Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 2: Absorbtia
socurilor;
SR EN 13087-3:2003/A1:2003 - Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 3:
Rezistenta la penetratie;
SR EN 13087-8:2003/A1:2005 - Casti de protectie. Metode de incercare. Partea 8:
Proprietati electrice. ,
SR EN 50365:2003 - Casti electroizolante pentru utilizare in instalatii de joasa tensiune.

Director Departament P.I.C,Ic. Daniel Niculae

/~.
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Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing. An~ Bărbulescu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra*.
Garantia acordata produsului va fi cea specificata de producator, dar nu mai putin de 36
luni.
Documente ce vor insoti produsul ofertat**:

- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16
lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de examinare EC de tip, emis si completat conform Art. 9 (2), Art.15
(1) lit.c), precum si Art.22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in conformitate cu Anexa 2, punctul 1.4 din
H.G. 115/2004, redactate in limba romana, conform Art.1, pct. 14 din HG 809/
2005.

Documentele ce vor insoti produsul livrat**:
- Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16
lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004. )
- Certificatul de examinare EC de tip, emis si completat conform Art. 9 (2), Art.15
(1) Iit.c), precum si Art.22 (1) si (2), din HG 115/2004.
- Instructiuni de utilizare-depozitare, in conformitate cu Anexa 2, punctul 1.4 din
H.G. 115/2004, redactate in limba romana, conform Art.1, pct. 14 din HG 809/
2005.
- certificatul de calitate si garantie

* Mostra ofertei castigatoare se va pastra la beneficiar pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in maxim 15 zile de la data finalizarii procedurii
de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitate in termenul susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de instructiuni de utilizare.
Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele
specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului. Costurile transportului marfurilor intra
in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul va fi
returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele conform mostrei.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie
pentru care a fost conceput, in perioada de garantie, atunci furnizorul este obligat sa inlocuiasca
respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa.

Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va face
exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.
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**In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, pentru documentele ce provin de la
producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de o
traducere autorizata in limba romana. Produsele vor fi receptionate numai daca sunt insotite de
toate documentele solicitate.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115/2004 constituie
contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115/2004, cu amendă de la 5000 lei
la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţă a
produselor neconforme.

Director Departament p.l.e,

/EC. Daniel Niculae

~/.
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Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing. An~la Bărbule~cu

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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Nr. crt Sector Adresa
1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova

4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti Moineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău

7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu

9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj
10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea
11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş
12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor
13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova
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FILTRANT

(CARTUŞ FILTRANT COMBINAT
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6CONPET
DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL PREVENIRE SI PROTECTIE

CAIET DE SARCINI

Semimasca gaze si cartus filtrant

Semimasca gaze cu cartus filtrant va indeplini conformitatea cu cerintele prevazute de
art.7 din HG 115/2004*** privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata.
Vor fi fabricate astfel Încât, În condiţii previzibile de utilizare pentru care sunt destinate,
utilizatorul să-şi poată desfăşura În mod normal activitatea care ÎI expune la risc, dispunând
totodată de o protecţie adecvată de cel mai Înalt nivel posibil. Orice componentă a EIP care
intră sau ar putea intra În contact cu utilizatorul În momentul purtării unor astfel de
echipamente trebuie să fie lipsită de asperităţi, colţuri ascuţite, proeminenţe, care ar putea
produce iritare excesivă sau leziuni. Trebuie diminuată orice cauză a stânjenirii utilizatorului
de către EIP, În ceea ce priveşte mişcările care trebuie executate, poziţiile care trebuie
adoptate şi percepţiile senzoriale; de asemenea, EIP nu trebuie să cauzeze mişcări care să
pună În pericol utilizatorul sau alte persoane. EIP trebuie să fie cât mai uşor posibil, fără a
aduce atingere solidităţii şi eficienţei echipamentului.

Descriere:
Semimasca trebuie sa aiba o constructie robusta, sa necesite o intretinere redusa, sa

poata fi utilizata usor, sa ofere o buna vizibilitate, sa poata fi utilizata impreuna cu ochelari
corectori, precum si cu alte mijloace de protectie (casca de protectie, ochelari de protectie
etc), sa poata fi usor de curatat si dezinfectat. Semimasca de gaze trebuie sa asigure o
respiratie usoara prin bloc de supape optimizat.
Cartusele filtrante vor fi corespunzatoare semimastilor si vor oferi protectie cel putin
impotriva vaporilor organici, solventilor, particulelor fine si aerosolilor (A2 P3). Ansamblul
semimasca gaze cu cartus filtrant va fi realizat pentru utilizare in mediu cu atmosfera
potential exploziva.

Produsul va fi prevazut cu marcaj de conformitate CE, aplicat in conditiile mentionate la
Art.10, Art.12, Art.20 si Anexa 3 din Legea 608/2001 republicata.
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Standarde:

SR EN 14387 +A 1:2008 - Aparate de protecţie respiratorie. Filtre împotriva gazelor şi filtre
combinate. Cerinţe, încercări, marcare
SR EN 149+A 1:2010 - Aparate de protecţie respiratorie. Semi-măşti filtrante împotriva
particulelor. Cerinţe, încercări, marcare

c)

Director Departament P.I.C,

/EC. Daniel Niculae
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Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing. Andron~ărbUleSCU

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
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Pentru echipamentul de mai sus, se va solicita mostra*.
Garantia va fi cea specificata de producator, dar nu mai .putin de 12 luni.

Documente ce vor insoti produsul ofertat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
Certificatul de examinare EC de tip, emis si completat conform Art. 9 (2), Art.15

(1)Iit.b), (3) lit.a), precum si Art.22 (1) si (2), din HG 115/2004.
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana .

Documentele ce vor insoti produsul Iivrat**:
Declaratie de conformitate a produsului finit, emisa si completata conform Art.16

lit.a) si Anexa4 din HG 115/2004.
- Certificatul de examinare EC de tip, emis si completat conform Art. 9 (2), Art.15 (1)

Iit.b), (3) Iit.a), precum si Art.22 (1) si (2), din HG 115/2004.
Instructiuni de utilizare-depozitare, in limba romana
Certificatul de calitate si garantie.

* Mostra ofertei castigatoare se va pastra la benefic~pe toata durata de folosinta a
echipamentului individual de protectie, pentru comparare cu produsul livrat. Mostrele
necastigatoare se vor ridica de firmele ofertante in maxim 15 zile de la data finalizarii
procedurii de achizitie. Nu raspundem de mostrele nesolicitate in termenul susmentionat.

Produsele se livreaza ambalate individual, insotite fiecare de instructiuni de utilizare .
Livrarea se va face in punctele de lucru ale beneficiarului, in cantitatile si la termenele
specificate in graficul de livrare, pe cheltuiala furnizorului. Costurile transportului marfurilor
intra in pretul acestora.

In cazul in care produsele livrate nu corespund cu mostra prezentata, produsul va fi
returnat urmand ca in termen de 10 zile furnizorul sa livreze produsele conform mostrei.

In cazul in care echipamentul individual de protectie isi pierde calitatea de protectie
pentru care a fost conceput in perioada de garantie, acesta va fi inlocuit obligatoriu si gratuit
de catre furnizor.

Inlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garantiei se va face
exclusiv prin grija si pe cheltuiala furnizorului.



**In conformitate cu Art.1, pct. 14 din HG 809 / 2005, pentru documentele ce provin de la
producatori din U.E., se va prezenta cel putin copie dupa documentul original insotita de o
traducere autorizata in limba romana; Produsele vor fi receptionate numai daca sunt insotite
de toate documentele solicitate.

***Atentie! Nerespectarea conditiilor prevazute de Art.7 (Anexa 2) din H.G. 115 / 2004
constituie contraventie si se sanctioneaza conform Art. 38 din H.G. 115 / 2004, cu amendă
de la 5000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii
pe piaţă a produselor neconforme.

Director Departament P.I.C,

le.Daniel Nieulae Sef Serviciu Prevenire si Protecţie,

Ing. AndrO~BărbUleSeU

Intocmit,

Spec.SSM Mihai Nica
J.-,J~
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Nr. crt Sector Adresa

1 Constanta - Baraganu Constanta, zona Movila Sara, jud. Constanta.

2 Călăreţi Loc. Tămădău Mare, Jud. CăIăraşi

3 Ploiesti - Baicoi Ploieşti, Str. Rezervoarelor nr. 8, Jud. Prahova

4 Urlaţi - Berca - Ciresu Urlaţi, Str. 30 Decembrie, nr. 29, jud. Prahova

5 Moreni - Siliste Moreni, Blvd. 22 Decembrie 1989, nr. 82, Jud. Dâmboviţa

6 Moinesti Moineşti, Str. Atelierelor, nr. 20, Jud. Bacău

7 Poiana Lacului Loc. Poiana Lacului, Jud. Argeş

8 Cartojani Loc. Roata de jos, Jud. Giurgiu

9 Barbatesti Loc. Bărbăteşti, Jud. Gorj

10 Orlesti - Ghercesti Loc. Orleşti, Jud. Vâlcea
11 Biled - Pecica Loc. Biled, Jud. Timiş

12 Marghita Marghita, Str. Garii, nr. 3, Jud. Bihor

13 Ploieşti, Magazia centrală Nr. 1 Ploieşti, Str. Rezervoarelor, nr.8, Jud Prahova



CONTRACT DE FURNIZARE
nr. P-CA-CD din-- ------

ÎncheiatÎn bazaHotărâriideadjudecarenr._'_._.2014
a Comisieide Evaluarenumitaprin Decizianr. '_._.2014

1. În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale S.C. CONPET S.A. Ploiesti, s-
a Încheiat prezentul contract de furnizare,

Intre

PARTILE CONTRACTANTE
SC CONPET SA, cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, telefon

0244/401330, fax 0244/516451, 402386, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Prahova, sub nr. J29/6/1991, cod fiscal RO 1350020, capital social subscris şi vărsat:
28.569.842,4 lei, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala
Romana - Sucursala Ploiesti, reprezentata legal, prin dl. ing. Liviu lIaşi - Director General si dna.
ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de ACHIZITOR

şi

SC , cu sediul in , str. ,----------' ------'nr. , jud. , telefon , fax ,. cod de inregistrare
fiscala RO , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul

avand cod IBAN deschis la
____________ , reprezentată prin În calitate de
FURNIZOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Furnizorul se obligă să livreze echipamentul prevăzut pentru lotul

nr. __ şi prezentat in propunerea sa tehnică, ce constituie Anexa nr.1 la prezentul contract, in
termenul convenit si În conformitate cu obligaţiile asumate În prezentul contract.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Preţul unitar convenit pentru Îndeplinirea În totalitate a obiectului contractului, pentru

lotul nr. __ , plătibil furnizorului de către achizitor, este de Iei/buc (per), fără TVA,
conform Anexei nr. 2 la prezentul contract, rezultând o valoare totală de Iei,
fără TVA. Preţul unitar va fi exprimat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a
contractului.

4. TERMEN DE LIVRARE
4.1. Furnizorul se obligă să livreze echipamentul prevăzut pentru

lotul nr. _, care face obiectul prezentului contract, În termen de _ de zile de la primirea
solicitării scrise a achizitorului. Livrarea se va face la locaţiile Achizitorului prevăzute În caietul de
sarcini.

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Durata contractului este de 12 luni Începând cu data semnării lui de către ambele

părţi contractante.
5.2. Contractul intră În vigoare la data semnării lui de către ambele părţi contractante.
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6. DEFINITII
6.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul

contract;
c. valoarea contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,

pentru Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, cuprinse În anexa la prezentul contract, pe care furnizorul

se obligă să le livreze achizitorului;
e. origine - locul de provenienta al produselor. Originea produselor poate fi distinctă de

naţionalitatea furnizorului.
f. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
g. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează

greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în 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, embargo.

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

7. EXECUTAREA CONTRACTULUI
7.1. Executarea contractului începe după constituirea, de către Furnizor, a garanţiei de

bună execuţie, conform prevederilor clauzei 11 din prezentul contract.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
8.1. - Documentele contractului sunt:
a) propunerea tehnică - Anexa nr. 1;
b) propunerea economică - Anexa nr. 2
c) termen de livrare - Anexa nr. 3;
d) garanţia acordată produsului - Anexa nr. 4;
e) documentul doveditor al constituirii garanţiei de bună execuţie - Anexa nr. 5;
f) Caietul de sarcini - Anexa nr. 6.
g) acte adiţionale, dacă există.

9. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI
9.1. (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.

9.2. 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.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
10.1. Furnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul 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 sau în legătură cu produsul achiziţionat şi
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b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei
În care o astfel de Încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini Întocmit de către achizitor.

11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
11.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre Furnizor in scopul

asigurarii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(2) Garantia de buna executie se constituie prin Instrument de garantare de buna executie

emis in favoarea Achizitorului, de catre o banca/societate de asigurări agreata de ambele parti.
Instrumentul de garantare pentru buna executie a prezentului contract este in cuantum de 10%
din valoarea totala, fara TVA, a contractului (5% din valoarea totala, fara TVA, a contractului, În
cazullMM-urilor, conform Legii 346/2004), respectiv, Iei, fara TVA, pentru lotul nr. __ o

(3) Instrumentul de garantare se va prezenta de catre Furnizor Achizitorului, În original, În
termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 12 luni de
la data emiterii.

11.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca Furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a
notifica pretentia Furnizorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

11.3. Garanţia de bună execuţie aferenta achiziţiei, se va restitui În termen de 14 zile de
la data Întocmirii procesului verbal de recepţie, dacă achizitorul nu a ridicat pretenţii asupra ei.

11.4. Garantia acordata produselor este distincta de garantia de buna executie a
contractului.

SAU

11.1. (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre Furnizor in scopul
asigurarii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului,
si este in cuantum de 10% din valoarea totala, fara TVA, a contractului (5% din valoarea totala,
fara TVA, a contractului, În cazullMM-urilor, conform Legii 346/2004), respectiv, Iei, fara
TVA, pentru lotul nr. __ o

(2) Garantia se constituie prin retineri succesive din platile datorate, respectiv din valoarea
fără TVA a facturilor acceptate pentru plată, astfel Încât valoarea totală a garanţiei de bună
execuţie reţinută să reprezinte 10% din valoarea totala, fara TVA, a contractului (5% din valoarea
totala, fara TVA, a contractului, În cazuIIMM-urilor, conform Legii 346/2004).

11.2. La intocmirea facturii, furnizorul va scrie pe factura, in mod distinct, valoarea
garantiei de buna executie, calculata dupa specificatia de la alineatul precedent. De asemenea,
se va mentiona si contul GBE si banca.

11.3. (1) Furnizorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Achizitorului, la o
banca agreata de ambele parti. In termen de 10 zile de la data semnarii contractului, Furnizorul
va prezenta Achizitorului scrisoare de confirmare din partea bancii, prin care se comunică codul
IBAN al contului deschis in vederea virarii sumelor retinute drept garantie de buna executie.
Suma initiala care se depune de catre Furnizor in contul astfel deschis este de 1% din valoarea
contractului, respectiv suma de Iei.

(2) Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul va alimenta acest cont prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite Furnizorului, pana la concurenta sumei stabilite drept
garantie de buna executie mentionata la art. 10.1, respectiv lei. Contul astfel
deschis este purtator de dobanda in favoarea Furnizorului.

(3) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Furnizorul
a prezentat scrisoarea de confirmare din partea bancii, de deschidere a contului de garantii de
buna executie si a dovezii privind virarea in acest cont, a sumei reprezentand 1% din valoarea
contractului.

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

11.5. Garanţia de bună execuţie aferenta achiziţiei, se va restitui În termen de 14 zile de
la data Întocmirii procesului verbal de recepţie, dacă achizitorul nu a ridicat pretenţii asupra ei.

11.6. Garanţia acordată produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a
contractului.

12. RECEPŢIE
12.1. - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica conformitatea

produselor cu continutul datelor solicitate prin caietul de sarcini.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica În scris furnizorului identitatea reprezentanţilor săi

Împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei produselor.
12.2. Recepţia finala (calitativă şi cantitativă) se va face la locaţiile Achizitorului prevăzute

În caietul de sarcini.
12.3. Dacă vreuna dintre caracteristicile asumate prin caietul de sarcini, la receptia

efectuata in prezenta câte unui delegat din partea ambelor părţi implicate, nu corespunde
solicitării, achizitorul are dreptul să respingă produsul, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica
preţul contractului, sa il inlocuiasca in termen de 3 (trei) zile de la sesizarea scrisa a achizitorului.

12.4. Prevederile clauzelor 12.1 - 12.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării
garanţiei sau de alte obligaţii prevăzute În contract.

13. LIVRAREA PRODUSULUI ŞI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOŢESC
13.1. Furnizorul are obligaţia să livreze echipamentul prevăzut

pentru lotul nr. __ , care face obiectul prezentului contract, În termen de _ de zile de la
primirea solicitării scrise a achizitorului. Livrarea se va face la locaţiile Achizitorului prevăzute În
caietul de sarcini.

13.2. Furnizorul va transmite Achizitorului factura fiscală şi celelalte documente care
Însoţesc produsele:

- certificat de calitate
- declaraţie de conformitate
- certificat de examinare EC de tip, după caz (din care să reiasă că produsul poate fi utilizat

În medii Ex specifice domeniului petrolier)
- instrucţiuni de utilizare/depozitare În limba română
13.3. Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate, se face după

recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele
emise de Furnizor pentru livrare.

13.4. Livrarea produselor se consideră Încheiată În momentul În care sunt Îndeplinite
prevederile clauzelor 13.1. - 13.3.

14. GARANŢIA ACORDATĂ PRODUSELOR
14.1. Perioada de garanţie acordată produselor de către Furnizor este de 24 de luni

Începând cu data livrării şi Încheierii recepţiei produselor, În condiţii de exploatare normale.
14.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, În scris, orice plîngere sau

reclamaţie ce apare În conformitate cu această garanţie.
14.3. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea

sau de a Înlocui produsul În termen de 3 (trei) zile de la data primirii acesteia, fără costuri
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care În timpul perioadei de garanţie le Înlocuiesc pe cele
defecte beneficiează de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data Înlocuirii produsului.

14.4. Dacă Furnizorul, după ce a fost Înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul În
perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere respectând tehnologia
de fabricaţie şi specificaţiile tehnice ale produselor, pe riscul şi spezele Furnizorului şi fără a aduce
nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor prin
contract.
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15. MODALITĂŢI DE PLATĂ
15.1. Furnizorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), din Legea nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata
facturilor cu ordin de plată În lei, după recepţia produselor În conformitate cu prevederile art.
12.3. Termenul de plată este: 30 de zile de la Înregistrarea facturii la Achizitor şi a primirii
documentelor precizate la art. 13.2.

16. PENALITATI
16.1. În cazul În care, furnizorul nu reuşeşte să Îşi Îndeplinească obligaţiile asumate prin

contract, furnizorul are obligatia de a plati achizitorului, ca penalităţi, o sumă in cuantum de
0,5%/zi de intarziere, calculat la valoarea echipamentelor nelivrate sau la valoarea
echipamentelor livrate necorespunzator, pentru fiecare zi de intarziere. Penalitatile pot depasi
cuantumul sumei asupra carora sunt calculate.

16.2. Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre furnizor. Furnizorul are
obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia la
furnizor.

16.3. În cazul În care achizitorul nu onorează facturile În termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei prevăzute la art. 15, acesta are obligaţia de a plăti furnizorului penalitati in
cuantum de 0,5%/zi de intarziere, calculat la valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu prima zi de la scadenta.

16.4. Achizitorul va plati aceasta suma pe baza unei facturi emisa de catre furnizor.
Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre achizitor. Achizitorul are obligatia de a
achita factura de penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.

17. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
17.1. Furnizorul are obligaţia de a Îndeplini contractul de furnizare În perioada inscrisa in

prezentul contract.
17.2. Dacă pe parcursul Îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă termenul de livrare

a produselor, acesta are obligaţia de a notifica aceasta, În timp util, achizitorului; modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

17.3. Cu excepţia cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei
17.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului potrivit prevederilor clauzei 16.

18. REZILIEREA CONTRACTULUI
18.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi

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

(2) Dacă În perioada de derulare a contracului, furnizorul:
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 achizitorului;
c) depăşeşte cu 30 de zile termenul prevăzut la art. 4.1., achizitorul va notifica furnizorul

pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, În termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către achizitor, furnizorul nu

ia toate măsurile posibile de remediere a neÎndeplinirii obligaţiilor, achizitorul poate, printr-o a
doua Înştiinţare emisă În termen de 21 de zile, sa rezilieze contractul (pact comisoriu de grad III)
si să pretinda plata de daune interese.

18.2. Achizitorul Îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, În cel
mult 30 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 contrară interesului public.
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18.3. la rezilierea contractului conform art. 18.1. (2), achizitorul are dreptul de a pretinde
daune-interese În cuantum de 20% din valoarea estimată a contractului la data rezilierii. Suma
netă de plată va fi plătită sau rambursată În termen de 30 de zile de la data Înştiinţării de reziliere
a contractului.

În cazul prevazut la art. 18.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

18.4. Contractul poate inceta si prin ajungerea la termen, acordul partilor, declararea
falimentului, insolventa furnizorului sau denunţarea unilaterală de către achizitor, după notificarea
furnizorului.

19. FORTA MAJORA
19.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de Îndeplinirea obligaţiilor asumate

prin prezentul contract, pe toată perioada În care acţionează aceasta.
19.2. 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.
19.3. 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.

19.4. 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.

20. ASIGURARI
20.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet echipamentele furnizate prin contract

Împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la transport, depozitare şi livrare.
20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii

plăti bile prin lege, În privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de furnizor, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

21. SOLUTIONAREA DISPUTELOR. LITIGII
21.1. 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.

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

. 22. COMUNICARI
22.1. (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.
22.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării În

scris a primirii comunicării.

23. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
23.1. Furnizorul nu poate cesiona total sau partial prezentul contract.
23.2. (1) Furnizorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea

sa tehnica.
(2) Furnizorul raspunde in mod direct fata de achizitor pentru orice neconformitate aparuta

in furnizarea şi prestarea serviciilor aferente si care se datoreaza unui subcontractant precum si
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pentru orice pretentie ridicata de un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui
subcontractant.

23.3. (1) Furnizorul 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 achizitorul.

(2) Furnizorul 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.

23.4. (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul În care
Îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul În care Îşi
Îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu
Îşi Îndeplinesc partea lor din contract.

24.5. Furnizorul 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
notificat achizitorul.

25. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract s-a incheiat astazi, ,. Ia Ploiesti, in 2 (două) exemplare

originale, cate unul pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR
SC CONPET SA Ploieşti
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

(denumirea achizitorului şi adresa completă)

Către _

Domnilor,

Examinând documentele transmise, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
, ne oferim ca, În

------------------------------'
(denumirea/numele operatorului economic)

conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse În documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm
produsele _

(denumirea produselor)
pentru suma totala de RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugata in

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

(suma in litere si in cifre)

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

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

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

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

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

Precizăm că:

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

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

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

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

Data /__ /

(denumire/nume operator economic)

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

oferta pentru şi În numele '



OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

CENTRALIZA TOR DE PRETURI

Pretul unitar Pretul total Taxa pe

la destinatia la destinatia valoarea

Nr.
Cantitatea finala finala adaugata

crt.
Denumirea produsului

(U.M.) (2 x 3)

(Iei) (Iei) (Iei)

O 1. 2. 3. 4. 5.

LOTUL nr. --

TOTAL

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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