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6CONPET

INVITATlE DE PARTICIPARE

SC CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea achizitiei de servicii ce are ca
obiect "servicii de elaborare documentatie - raport de securitate pentru statia de pompare Ghercesti"

Valoare estimata: 7000 lei.
Modul de finalizare a selectiei de oferte: contract.

În acest sens vă invităm să depuneţi oferta dumneavoastră tehnico - economică, având În vedere
următoarele precizări:

• Preţul ofertat va fi prezentat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derulare aIt contractului ce urmează a fi Încheiat. Preturile care se compara in vederea stabilirii ofertei
castigatoare sunt preturile (totale) ofertate pentru executia integrala a obiectului viitorului
contract (preturi fara TVA).

• Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat aceasta sa respecte cerintele prevazute
in Caietul de Sarcini atasat si sa asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei
intre acesta si cerintele respective.

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

Oferta se va depune la registratura societăţii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3,
in plic sigilat, până la data de 8.10.2014, ora 16.00. Pe plic se va menţiona procedura pentru care a
fost depusă, respectiv "servicii de elaborare documentatie - raport de securitate pentru statia de
pompare Ghercesti".

Atât prezenta solicitare, cât şi oferta transmisă de dumneavoastră, nu constituie un contract de
angajare Între societăţile noastre.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/2236 sau pe
adresa de email ioana.radu@conpet.ro.

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

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,

Director Departament MGT
Achizitii/ar si Investitii/ar

Ing.RadV~U

Şef Serviciu Achiziţii
Jr. Agripina TÎrcavu

selV;~;z;t;i
Exp:tJloana. Râdu
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DEPARTAMENTUL PROTECTIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
SERVICIUL SITUAŢII DE URGENŢĂ

CAIET DE SARCINI
«ACHIZIŢIE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTAŢIE" RAPORT DE SECURITATE

PENTRU STAŢIA POMPARE ŢIŢEI GHERCEŞTI »
CERINŢE TEHNICE OBLIGATORII

1. NECESITATE ŞI OPORTUNITATE

Necesitatea şi oportunitatea acestei achiziţii este dată de conformarea cu cerinţele legale şi anume:
Legea nr. 481/2004 republicată, privind protecţia civilă şi HG 804/2007, modificată cu HG 79/2009 privind
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

În conformitate cu art. 10, alin. 1 şi 4(1it. b) din HG 804/2007, modificată cu HG 79/2009 privind
controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, pentru
amplasamentele În cadrul cărora sunt prezente substanţe periculoase ce Încadrează obiectivul În categoria
de risc major, precum şi Raportul de Inspecţie nr. 69195/357/01.08.2014 emis cu ocazia controlului
SEVESO, de către reprezentanţii; IJSU- Dolj, GNM- Cl Dolj şi S.R. - ANPM Dolj, se impune Întocmirea
unui Raport de securitate ce trebuie Înaintat SR - APM Do1jpînă la data de 15.12.2014.

2. CONDIŢII GENERALE. LEGISLAŢIE APLICABILĂ

~ Legea nr. 481/2004 republicată, privind protecţia civilă, art. 28, alin. (3): Agenţii economici a căror
activitate prezintă pericole de accidente majore În care sunt implicate substanţe periculoase se supun
prevederilor legislaţiei specifice;

~ HG 804/2007, modificată cu HG 79/2009 privind controlul asupra pericolelor de accident major în-i care sunt implicate substanţe periculoase"

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului Îl constituie achiziţia de servicii de elaborare documentaţie "Raport de
securitate pentru Statia pompare ţiţei Gherceşti"

4. CRITERII TEHNICE DE CALIFICARE

Pentru derularea În bune condiţii a serviciilor contractate, firmele partIcIpante vor prezenta
Certificat de Înregistrare În Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului pentru
elaborare Raport de Securitate conform Ordinului 1026/2009 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a
Raportului de Mediu, Raportului privind impactul asupra mediului, Bilanţului de mediu, Raportului de
amplasament, Raportului de securitate şi studiului de evaluare adecvată.

Certificatul va fi valabil la data deschiderii ofertelor şi pe durata derulării contractului, inclusiv la
predarea documentaţiei.
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5. SPECIFICAŢII TEHNICE
Documentaţia va fi elaborata pentru Întregul amplasament al Staţiei Gherceşti.
Staţia pompare ţiţei Gherceşti:

• Adresa: corn. Gherceşti, judeţul Dolj ; Tel/Fax: 0251 413077
l.Clădire Dispecerat, Se= 214 m2

2.Sala pompe ţiţei, Se= 170 m2

3. Post de transformare:
Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20 KV, Craiova - Ghercesti aparţinând de

Electrica Craiova.
4.Gara primire godevil - se primeste godevilul din conducta de titei de la Iancu Jianu (in prezent
nefunctionala).
5.Gara lansare godevil - pentru conducta 0 10%" Ghercesti- Icoana catre statia Icoana.
6.Skid măsură.
7. Platformă pompe Booster, Se= 135 m2 :

8. Baraci metalice tip ITAU: 2buc., cu Se= 27,5m2, fiecare.
9. Baraca modul tip CAMPUS :Se= 27,5m2

10. Rezervorul de depozitare titei RI , capacitate 5718 m3, cilindric vertical, cu capac fix echipat
conform normelor În vigoare cu instalaţii fixe de prevenire şi stingere a eventualelor incendii.

Substanţa vehiculată ţiţei;
Activitatea desfăşurată În staţie: preluarea ţiţeiului din Depozitul Gherceşti al PETROM - Craiova şi

pomparea acestuia cu instalaţiile tehnologice de pompare pe conducta 0 103/4"Gherceşti - Icoana- Cartojani
În Staţia Icoana.

Conţinutul documentaţiei trebuie să respecte prevederile art. 10 alin. (2) şi Anexa nr. 2 din HG
804/2007.

Termenul de finalizare a documentaţiei va fi de 30 zile de la data semnării contractului de către
ambele părţi.

Documentaţia va fi În prealabil prezentată În vederea verificării la Serviciul Situaţii de Urgenţă şi
Serviciul Mediu din cadrul SC Conpet SA Ploieşti, care, În termen de maxim 5 zile va comunica
executantului dacă există sau nu modificări. Eventualele modificări vor fi efectuate de executant În termen
de cel mult 5 zile lucrătoare. Dacă În urma verificării documentaţia nu presupune completări, aceasta va fi
depusă prin grija executantului la autorităţile publice competente pentru avizare.

În cazul În care, autorităţile publice competente solicită completări la documentaţie, executantul se
obligă să realizeze completările În termenul stabilit de autorităţi.

Documentaţia se consideră recepţionată de către beneficiar după obţinerea tuturor avizelor şi
aprobărilor conform legislaţiei În vigoare.

Documentaţia finală va fi prezentată În trei exemplare format hârtie şi un exemplar format
electronic - word.

6. PREŢUL OFERTEI

Oferta economică se va prezenta pentru Întreaga documentaţie avizată/aprobată conform legislaţiei
În vigoare.

DIRECTOR DEPARTAMENT
PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Ec. NICULAE DA L

U SITUAŢII DE URGENŢĂ
U
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S.C , cu sediul in , str nr , cod
.............. , jud , telefon , fax , cod de inregistrare
fiscala , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul , avand
................................................. deschis la , reprezentata prin -
Director General, in calitate de PRESTATOR,
a intrevenit prezentul contract.

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
nr. S-CA CD din _

Intre

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

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

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obliga sa elaboreze documentatia "Raport de securitate pentru statia de

pompare Ghercesti", in perioadele convenite, in conformitate cu propunerea tehnico-financiarasi cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. Prestatorul se obliga sa elaboreze documentatia in conditiile respectarii legislatiei in
vigoare privind:

• Legea nr.481/2004 republicata, privind protectia civila, art.28, alin.(3): Agentii economici a caror
activitate prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase se
supun prevederilor legislatiei specifice;

• HG 804/2007, modificata cu HG 79/2009 privind controlul asupra pericolelor de accident major in
care sunt implicate substantele periculoase.

2.3. Pentru realizarea obiectului contractului, Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de
elaborare a documentatiei, cu respectarea urmatoarelor conditii:

• Certificat de Inregistrare, valabil, in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia
mediului pentru elaborare Raport de Securitate conform Ordinului 1026/2009 privind aprobarea
conditiilor de elaborare a Raportului de Mediu, Raportului privind impactul asupra mediului,
Bilanţului de mediu, Raportului de amplasament, Raportului de securitate şi studiului de
evaluare adecvată.;
Prestatorul va intocmi documentatia in conformitate cu toate cerintele legale.

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

indeplinirea integrala a obiectului contractului, astfel cum este definit la art. 2 al prezentului contract.
Valoarea contractului este ferma, pe toata durata de executie a acestuia.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti contractante.
4.2. (1) Prestatorul se obliga sa elaboreze documentatia "Raport de securitate pentru statia

de pompare Ghercesti, in decurs de 30 de zile de la data semnarii contractului. Elaborarea avizelor si
aprobarilor nu este tinuta de termenul de 30 de zile si nu intra sub incidenta art. 16.1.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
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b.Beneficiar şi Prestator - păr1ile contractante, aşa cum sunt acestea numite În prezentul
contract;

c. valoarea contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Beneficiar, În baza contractului,
pentru Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

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

i. ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din
Legea 134/2010 (Codul Civil).

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) .Caietul de sarcini - Anexa nr. 1
b) Propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 2;
c) Document justificativ pentru garantia de buna executie - Anexa nr. 3;
d) Conventia HSEQ - Anexa nr. 4;

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

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor
persoane implicate in indeplinirea contractului; .

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare
a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va
face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.

(3) Prestatorul isi va asuma, concomitent cu semnarea contractului, prin acord scris, obligativitatea
pastrarii confidentialitatii asupra datelor furnizate de beneficiar si prelucrate, respectiv asupra produsului
finit.

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

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

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

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Orice rapoarte şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici, calcule,

baze de date, software şi Înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de
către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat În executarea Contractului de servicii
vor deveni proprietatea exclusivă a Beneficiarului, dacă nu se prevede altfel. După Încetarea
Contractului de servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente şi date Beneficiarului. Prestatorul
nu va păstra copii ale acestor documente ori date şi nu le va utiliza În scopuri care nu au legătură cu
Contractul de Servicii fără acordul scris prealabil al Beneficiarului.

9.2. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuală ori industrială, dobândite În executarea prezentului contract vor fi proprietatea exclusivă a
Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă,
fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor În care există deja asemenea drepturi de
proprietate intelectuală ori industrială

9.3. Prestatorul are obligatia de a despagubi Beneficiarul impotriva oricaror:



a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli aferente, de orice natura, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta din respectarea prezentului contract.

10. Garantia de buna executie a contractului
10.1. - (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre prestator in scopul

asigurarii beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(2) Garantia de buna executie se constituie prin depunerea in contul se CONPET SA a sumei

de Iei reprezentand 10% din valoarea totala, fara TVA, a contractului. In cazul in care apar
servicii suplimentare si valoarea contractului se modifica, prestatorul are obligatia de a actualiza
cuantumul garantiei de buna executie in functie de valoarea totala a contractului

(3) Documentul justificativ din care sa rezulte depunerea garantiei se va prezenta de catre
furnizor beneficiarului, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de
cel putin 6 luni de la data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut la art. 4 obliga
Prestatorul la extinderea valabilitatii scrisorii de garantie bancara de buna executie, cu minimum 3 luni
de la data expirarii Scrisorii de garantie bancara prezentate initial.

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

10.3. Garantia de buna executie se restituie de catre beneficiar, prestatorului, in termen de 14
zile de la data predarii cu procesverbal a tuturor avizelor.

11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul

si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele

umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru documentatia prezentata, elaborata potrivit
prevederilor prezentului contract, pentru ambele fiind necesară conformitatea cu scopurile definite În
contract. De asemenea va fi responsabil pentru Încălcarea, la elaborarea documentatiei, a oricărui
brevet sau drept de autor. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

11.2. Prestatorul se obliga:
a. sa indeplineasca obiectul contractului, astfel cum este definit la art. 2, in termenele prevazute

la art. 4 al prezentului contract.
b. sa elaboreze documentatiile in conformitate cu legislatia in vigoare inclusiv

normative/norme/standarde/prescriptii tehnice.
c. Sa obtina avizele de la autoritatile publice competente prevazute de legislatia in vigoare,

pentru documentatia intocmita si analizata de serviciile de specialitate din cadrul S.C.
CONPET S.A. Ploiesti.

11.3. Prestatorul garanteazacalitatea documentatiilor prezentate.

12. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
12.1. Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului informatii pe care le are si pe care

Beneficiarul le considera necesare pentru indeplinirea contractului, in masura in care Prestatorul poate
avea acces neîngrădit la acestea. .

12.2. Beneficiarul se obliga:
a) sa primeasca documentatiile care fac obiectul prezentului contract, la termenul precizat in art. 4.2;
b) sa nu foloseasca documentatia care face obiectul prezentului contract, pentru alte lucrari sau sa nu o

transmita la terti (persoanefizice sau juridice), fara acceptul Prestatorului;
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c) sa plateasca pretul serviciului prestat la scadenta;
d) sa supuna documentatia spre analiza serviciilor de specialitate.

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

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si prezentul contract.
13.2. Eventualele neconformitati cu prevederile din propunerea tehnica vor fi aduse la cunostinta,

in scris, Prestatorului; in cazul in care aceste neconformitati nu sunt rezolvate pana la scadenta,
respectiv in termenele prevazute la art. 4 al prezentului contract si in Caietul de Sarcini (Anexa nr. 1),
pentru perioada de intarziere se vor percepe penalitati pana la data rezolvarii acestora, conform
prevederilor art. 16.1. Rezolvarea neconformitatilor se va consemna printr-un proces verbal care va
specifica perioada de penalizare.

13.3. Documentatia scrisa ce face obiectul prezentului contract se va intocmi in 3 (trei)
exemplare format hartie si 1 (unu) exemplar format electronic.

13.4. Documentatia va fi in prealabil prezentata in vederea verificarii la Serviciul Situatii de
Urgenta si Serviciul Mediu din cadrul S.C. CONPET S.A. Ploiesti, care in termen de maxim 5 zile va
comunica Prestatorului daca exista sau nu modificari. Eventualele modificari vor fi efectuate de prestator
in termen de cel mult 10 zile lucratoare.

13.5. Daca in urma verificarii documentatia nu presupune completari, aceasta va fi depusa prin
grija Prestatorului la autoritatile publice competente pentru avizare.

In cazul in care autoritatile publice competente solicita completari la documentatie, Prestatorul se
obliga sa realizeze completarile in termenul stabilit de autoritati.

Daca autoritatile competente nu stabilesc un termen pentru realizarea completarilor/modificarilor
solicitate, Prestatorul va efectua aceste modificari in maxim 15 zile lucratoare, dupa care documentatia
va fi redepusa prin grija sa la autoritati.

13.6. Documentatia se considera receptionata de catre Achizitor dupa obtinerea tuturor avizelor
si aprobari lor conform legislatiei in vigoare.

14. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractului.
(2) Datele stabilite la artA sunt datele de referinta pentru termenele din contract, respectiv

executie documentatie, la care se va adauga perioada de timp dintr predarea documentatiei pentru
analiza de catre serviciile de specialitate din cadrul S.C. CONPET S.A. si obtinerea avizelor de la
autoritatile publice competente conform prevederilor legale in vigoare.

14.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora
prevazuta sa fie terminata intr-o perioada stabilita in graficul de executie trebuie finalizata in termenul
convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.

(2) In cazul in care:
a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza Prestatorului; sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de
catre Prestator, indreptatesc Prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act
aditional.

14.3. In cazul neavizarii de catre Achizitor sau de catre institutiile care emit avizele solicitate,
Prestatorul are obligatia refacerii documentatiei in conformitate cu cerintele rezultate, fara costuri
suplimentare din partea Achizitorului, in termenele stabilite din contract si Caietul de Sarcini sau de catre
autoritati.

14.4. Daca pe parcursul indeplinirii contractului Prestatorul nu respecta termenele de realizare a
documentatiilor, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, Beneficiarului. Modificarea
termenelor de realizare a documentatiilor se face cu acordul partilor, prin act aditional.

14.5. Cu exceptia prevederilor c1auzei 17 si in afara cazului in care Beneficiarul este de acord cu
o prelungire conform clauzei 1404, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Beneficiarului de a
solicita penalitati Prestatorului potrivit prevederilor clauzei 16.1.
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15. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
15.1. (1) Beneficiarul va efectua plata dupa obtinerea de catre Prestator a avizelor de la

autoritatile competente, conform prevederilor legislatiei În vigoare, pentru documentaţia elaborată, dupa
cum urmeaza:

- 90% dupa avizarea serviciului de specialitate;
- 10% dupa predarea tuturor avizelor.
(2) Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), din Codul Fiscal si va fi insotita de

procesul verbal de predare - primire a documentatiei. Pe factura Prestatorul va detalia preturile fiecarei
parti a documentatiei avizate. Termenul scadent al platilor este: 30 de zile de la data inregistrarii facturii
la Beneficiar.

16. NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE CATRE PRESTATOR. PENALITATI. REZILIEREA
CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI

16.1. În cazul in care Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate, in
termenele prevazute la art. 4 al prezentului contract, Prestatorul are obligatia de a plati Beneficiarului
penalitati in cuantum deO,5%/zi de intarziere, din valoarea serviciilor neprestate sau prestate
necorespunzator, incepand cu prima zi de intarziere. Penalitatile pot depasi cuantumul sumelor datorate. '> ..

16.2. Penalitatile calculate vor fi notificate Prestatorului. Prestatorul are obligatia de a achita in
termen de 3 (trei) zile lucratoare de la primirea notificarii, suma calculata drept penalitati. Beneficiarul va
emite factura catre Prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

16.3. In cazul in care Beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadelor prevazute la clauza 15.1 alin.2, acesta are obligatia de a plati penalitati in cuantum de
0,5%/zi de intarziere, din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la
scadenta.

16.4. Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre Beneficiar. Beneficiarul are obligatia
de a achita factura de penalitati in termen de 3 zile de la data inregistrarii acesteia.

16.5. (1) Dacă in perioada de derulare a contractului, Prestatorul:
a) nu a prezentat in termen documentul privind constituirea garantiei de buna executie, in conditiile
mentionate in prezentul contract;
b) autorizatiile prestatorului au expirat;
c) a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din contract fara
acceptul Beneficiarului;
d) depaseste cu 30 de zile termenul prevazut la art. 4.2.;
e) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale Beneficiarului,
Beneficiarul va notifica Prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.

(2) Dacă, În termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către Beneficiar, Prestatorul nu
ia toate măsurile posibile de remediere a neÎndeplinirii obligaţiilor, Beneficiarul poate, printr-o a doua
Înştiinţare emisă În termen de 21 de zile, sa rezilieze contractul si să pretinda plata de daune interese.

16.6. Beneficiarul Îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestari servicii În cel
mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data Încheierii
contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea
contractului respectiv ar fi contrara interesului public.

16.7. Contractul mai poate inceta prin ajungere la termen, acordul partilor, declararea
falimentului sau intrarea in starea de insolventa.

17. PLATA LA REZILIEREA CONTRACTULUI
17.1. La rezilierea contractului conform art. 16.5. Beneficiarul are dreptul de a pretinde

Prestatorului daune-interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neexecutate la data
rezilierii. Suma neta cuvenita va fi platita sau rambursata de catre Prestator in termen de 30 de zile de la
data instiintarii de reziliere a contractului.

17.2. În cazul prevăzut la art. 16.6. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

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

prezentul contract, pe toată perioada În care acţionează aceasta.
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18.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată În perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

18.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi În mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care Îi stau la dispoziţie, În
vederea limitării consecinţelor.

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

19. ASIGURARI
19.1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile

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

20. SOLUTIONAREA DISPUTELOR. LITIGII
20.1. Partile vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice

neînţelegere sau dispută care se poate ivi Între ei În cadrul sau În legătură cu Îndeplinirea contractului.
Dacă după 15 zile de la Începerea acestor tratative partile nu reuşesc să rezolve În mod amiabil o
divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
judecatoresti competente material de la sediul Beneficiarului.

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

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

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

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

scris a primirii comunicării.

22. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
22.1. Prestatorul nu poate cesiona obligatiile nascute din prezentul contract.
22.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea sa

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

prestarea serviciului si care se datoreaza unui subcontractant precum si pentru orice pretentie ridicata
de un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.

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

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

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

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

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

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

22.5. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a Îndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată
Beneficiarului.
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23. Clauze finale
23.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile

contractante.
23.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte din cuprinsul sau, reprezinta

vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara lui.
23.3. in cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexecutarea de partea care sufera un

prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc ~ obligatiilor respective,
nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

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

BENEFICIAR PRESTATOR
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