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INVITATlE DE PARTICIPARE

CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de
achizitii ce are ca obiect "servicii de proiectare si executie lucrări de modernizare a instalatiei de
utilizare gaze naturale din Statia automatizata titei Calareti"

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

obligatia de a atribui contractul.
• Pretul ofertat va fi prezentat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a

contractului ce urmează a fi Încheiat. Preturile care se compara in vederea stabilirii ofertei
castigatoare sunt preturile (totale) ofertate pentru executia integrala a obiectului viitorului
contract (preturi fara TVA).

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

• În vederea obtinerii datelor necesare pentru fundamentarea ofertelor, vă rugăm să contactati
reprezentantii serviciului Energetic, din cadrul SC CONPET SA. Persoana de contact - Şef
serviciu:Dr. ing. Ion Beldiman, tel. 0244/401360, int.1483.

• Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante.
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.
• Valoarea estimata a achizitiei este 50.000 lei, fara TVA.

. O~erta.~e va ~ep"une la registraturaDsQCietătii rstre, situată În PlOieşti, .str. Anu11848~ nr.
1-3, In plIC sIgIlat, pana la data de .().'J. (;•...Rt?I. , ora 16.00. Pe pltc se va mentIOna
procedura pentru care a fost depusă, respectiv servicii de proiectare si executie lucrări de
modernizare a instalatiei de utilizare gaze naturale din Statia automatizata titei Calareti".

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

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

Anexăm prezentei proiect de contract, modele formulare si caietul de sarcini.

Vă multumim pentru colaborare.
Cu stimă,

SERVICIU ACHIZITII
Exp.AP.C~H~uceanu

\
SEF SERVIC U ACHIZITII
Jr. Agripina ifavu

I \i'

Director Departament Managementul
Achizitiilor si Investitiilor

Ing. Radu Albu

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


CAIET DE SARCINI

PROIECTARE + EXECUTIE

Modernizarea Instalatiei de utilizare gaze naturale din Statia automatizata titei
Calareti, pentru conformarea cu solutia tehnica din Acordul de acces la Sistemul de

gaze naturale nr. 3335/14.08.2014

1. DATE GENERALE

(e 1.1. Denumire investitie
",-

"Modernizarea Insta/atiei de utilizare gaze naturale din Statia automatizata titei
Ca/are ti, pentru conformarea cu solutia tehnica din Acordul de acces la Sistemul de gaze
naturale nr. 3335/14.08.2014".

Modernizarea Instalatiei de utilizare gaze naturale, consta in:
• redistribuirea consumatorilor de gaze naturale, existenti;
• reconfigurarea traseului ramurilor instalatiei de utilizare gaze naturale;
• reconfigurarea Statiei de reglare - masurare;
• montarea de linii de reglare/masurare (filtru-contor-regulator de presiune);

1.2. Autoritate contractanta

S.C. Conpet S.A. - cu sediul central in Ploiesti, str. Anul 1848 nr. 1-3, cod postal
100559, jud. Prahova, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J29/6/1991, cod fiscal

~~ 1350020, cont .viram.e~t IBAN n.r. ~038 RNCB 0~05 04486570 0001, reprezentata prin
Director General- Ing. LIVIUILAŞI SI Director Economic - ec. Sanda TOADER.

1.3. Amplasament

Instalatia de utilizare gaze naturale functioneaza in Statia automatizata titei Calareti -
com. Tamadau Mare, jud. Calarasi.

1.4. Situatie existenta

Instalatia de utilizare gaze naturale, din Statia automatizata titei Calareti, are (in
prezent) urmatoarea configuratie:

• Tronsonul I (debit maxim 442,16 mc/h) - instalatie utilizare gaze redusa presiune:
alimenteaza cu gaze naturale trei cazane de abur tip ABA 2 tlh (3x146,00 mc/h), sase
masini aragaz (6xO,67 mc/h), un bec Bunsen (1xO,14mc/h);



• Tronsonul II (debit maxim 188,60 mc/h) - instalatie utilizare gaze joasa presiune:
alimenteaza cu gaze naturale doua cazane apa calda tip ACV CA 700 (2x90,00 mc/h),
o centrala termica Heat Master 101(1x8,60 mc/h);

Contorizarea consumului de gaze se face in Statia de reglare - masurare, echipata cu un
contor cu pistoane rotative G400.

Contorul G400 din Statia de reglare - masurare nu poate acoperi plaja de debite din
instalatia de utilizare gaze naturale, de la cel minim 0,67 Nmc/h la cel maxim 630,76 Nmc/h.
Din acest motiv operatorul SD - S.C. Premier Energy S.R.L. Bucuresti, a solicitat, in Acordul
de acces la Sistemul de gaze naturale nr. 3335/14.08.2014 (anexat), implementarea unei
solutii tehnice noi de alimentare si contorizare.

2. PROIECTARE

2.1. Fazeleproiectarii

2.1.1. Proiect technic - PT;

2.1.2. Caiete de sarcini pentru materiale, executie, montaj, probe si punere in
functiune - CS;

2.1.3. Documentatie de executie - ODE;

2.1.4. Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor si obtinerea.
acestora, dupa caz (ex.: verificarea proiectului de catre verificator autorizat ANRE);

2.1.5. Cantitati de lucrari pe obiective;

2.1.6. Deviz economic estimativ;

2.2. CerinteproiectareC. la proiectarea modernizarii Instalatiei de utilizare gaze naturale din Statia
automatizata titei Calareti, se vor respecta, cu strictete cerintele, din Acordul de acces la
Sistemul de gaze naturale nr. 3335/14.08.2014 (anexat):

a) Racordarea se face prin bransamentul existent din Ol Dn 4" x 7,00 m, conectat la
conducta de presiune redusa din Ol Dn 4" Parc lIeana-Conpet.

b) Realizarea/verificarea postului de reglare/masurare existent situat la limita de
proprietate, alcatuit astfel:

• Linia 1 de reglare/masurare cu urmatoarele caracteristici:
Presiune min/max aval si amonte de regulator:25-30 mbar/2,0 - 6,0 bar;
Debit maxim 16 mc/h in conditii normale (t=OoCsi p= 1,01325 bar);

• Linia 2 de reglare/masurare cu urmatoarele caracteristici:
Presiune min/max aval si amonte de regulator: 0,5-2,0 bar/2,0 - 6,0 bar;
Debit maxim 620 mc/h in conditii normale (t=OoCsi p= 1,01325 bar);
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c) Realizarea unei instalatii de utilizare in regim de presiune joasa, alimentata prin
Linia 1 de reglare/masurare pentru centrala termica Heat Master 101, masinile de aragaz si
becul Bunsen:

d) Realizarea unei instalatii de utilizare in regim de presiune redusa, alimentata prin
Linia 2 de reglare/masurare pentru cazanele de abur ABA 2 t1h (3 buc.) si cazanele de apa
calda ACV CA 700 (2 buc.);

2.3. Baza legala de intocmire a documentatiei de proiectare

Lucrarea de proiectare se va intocmi in conformitate cu legislatia autohtona in vigoare
dar si cu prevederile directivelor europene aplicate si a aquisului comunitar, asumat de
Romania, in domeniu.

2.4. Verificarea autorizata a documentatiei

re'~- Proiectele vor fi verificate de catre un verificator autorizat ANRE, conform legislatiei in
vigoare.

Dupaavizarea tehnica, Documentatia tehnico-economica va fi supusa avizarii in C.T.E.
Conpet. In cazul neavizarii documentatiei in C.T.E. Conpet, proiectantul are obligatia refacerii
documentatiei fara costuri suplimentare din partea beneficiarului.

2.5. Prezentarea documentatiei

Documentatia tehnico-economica se prezinta beneficiarului, in 6 exemplare:
5 exemplare hirtie;
1 exemplar format soft CD-ROM (doc/xls/dwg);

3. EXECUTIE

3.1. Procurare echipament/-~-- Echipamentul (regulatoare presiune, filtre, etc.) va fi procurat numai dupa avizarea
documentatiei tehnico - economice. Contorii pentru masurarea consumului de gaze naturale,
pentru fiecare linie, apartin operatorului SD.

3.2. Lucrari de C+M

Lucrarile de C+M vor fi executate conform documentatiei tehnico-economice avizate, cu
respectarea legislatiei in vigoare.

3.3. Probe, punere in functiune, receptii

Probele si punerea in functiune se vor face conform documentatiei tehnico-economice
avizate cu respectarea legislatiei in vigoare.

Receptia la terminarea lucrarilor si receptia la punerea in functiune se vor executa in
conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 - privind "Calitatea in constructii", ale
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H.G. nr. 273/1994 - privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora.

3.4. Garantii

Echipamentul ofertat va fi insotit de certificat de calitate, agrement tehnic, declaratie de
conformitate si certificat de garantie.
Garantia echipamentului va fi de 24 luni de la data punerii in functiune.
Garantia pentru lucrarile executate va fi de 24 luni de la punerea in functiune.

3.5. Alte cerinte

Dupa incheierea lucrarilor, la receptie, prestatorul va preda beneficiarului, urmatoarele
documente (editate in limba româna):(e cartile tehnice ale echipamentelor (regulatoare presiune, filtre, etc.) ;

- __- instructiuni de exploatare pentru fiecare echipament;
- alte documente livrate de producatorii echipamentelor;
- alte documente mentionate in documentatia tehnico-economica;

Ofertantii vor prezenta autorizatiile ANRE, conform prevederilor legislatiei in vigoare,
pentru proiectarea si executarea instalatiei de utilizare, valabile pe parcursul desfasurarii
investitiei:

autorizatie ANRE destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avind
regimul de presiune de lucru mai mica sau egala cu 6 bar, tip POl;
autorizatie ANRE destinata executiei, verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a
gazelor naturale avind regimul de presiune de lucru mai mica sau egala cu 6 bar, tip EDI;
Proiectantul se va deplasa obligatoriu in locatia mentionata, pentru stabilirea solutiei

proiectate si a cantitatilor de lucrari necesare.

3.6. Diverse

/-a Toate taxele catre operatorul SD (taxa participare reprezentant la probe, etc.), care
l~vin consumatorului, vor fi achitate de S.C.Conpet S.A..

4. PREZENTARE OFERTA TEHNICO-ECONOMICA

Oferta tehnico-economica prezentata trebuie sa cuprinda (minimal) urmatoarele:
• o descriere detaliata a solutiei tehnice propuse (conforma cu cerintele din Acordul de

acces mentionat);
• o enumerare a tuturor echipamentelor, din solutia tehnica propusa;
• fise le tehnice (specificatiile tehnice) ale echipamentelor componente, fise emise de

catre furnizorii echipamentelor (regulatoare presiune, filtre, etc.);
• deviz general estimativ;
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• oferta financiara defalcata pe componente (proiectare, taxa verificare proiect, C+M,
probe, P.I.F., etc.);.

Director Departament Mentenanta,
Ing. Marius IS~

\

Sef Serviciu Energetic,

Dr~LDIMAN

Intocmit,
Ing. Mihai OROITORU

~~
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ACORD DE ACCES
LA SISTEMUL DE GAZE NATURALE

111'.3335din 14.08.2014
confol111HGR 1043/2004. ar!. 7, lit. B. alin. a

("alre
CONPET S.A.
Adresa: str. Anul 1848 nr. 1-3,
Municipiul Ploiesti, judetul Prahova
1. Urmare a cererii nr. 2953 / 18.07.2014, vă comunicăm acordul nostru privind accesul la sistemul

de conducte din comuna Tamadau Mne, judeţul Calarasi.
2. Acordul de acces la sistemul de conducte constă În rezervarea de capacitate pentru alimentarea cu

gaze naturale a următoarelor aparate de utilizare:
- 3 cazane abur x 146,00 m3/h = 438,00 1113/h;
- 2 cazane apa calda x 90,00 m3/h c= 180,00 m3/h:
- I centrală termică x 8,60 1113/h= 8,60 m3/h;
- 6 maşini aragaz x 0,67 m3/h = 4,02 m3/h;
- 1 bec Bunsen x 0,14 m3/h = 0,14 m3/h;

'rotal capacitate rezervată: 630,76 1113/h.
3. Soluţia de alimentare cu gaze naturale a obiectivului - punct de lucru - din sat Calareti, comuna

Tamadau Mare, judeţul CalarasL impune următoarele:
a) racordarea se face prin bransamentul existent din al, Dn 4" x 7.00 nI. conectat la conducta de

presiune redusa di OI, Dn 4"' Parc 1 lleana-Conpet;
b) realizarea/verificarea postului de reglare/masurare existent situat la limita de proprietate. alcatuit

astfel:
- linia 1 de reglare/masurare eli urmatoarele caracteristici:
- presiune min./max aval si amonte de regulator: 25-30 mbar/2.0-6.0 bar:
- debit maxim 16 m3/h in conditii normale ( 1= 0°eşi p = 1.01325 bar);
- linia 2 de reglare/masurare cu urmatoarele caracteristici:
- presiune min.lmax aval si amonte de regulator: 0.5-2.0 bar/2.0-6.0 bar;
- debit maxim 620 m3/h in conditii normale ( t = O" eşi p = 1,01325 bar);
c) realizarea unei instalatii de utilizare in regim de presiune joasa, alimentata prin linia 1 de reglare/maslIrarc

pentru centrala termica, masinile de araga si becull3usen;
d) realizarea unei instalatii de utilizare in regim de presiune redusa, alimentata prin linia 2 de reglare/m<lsllrarc

pentru cazanele de apa calda si cazanele de abur:
4. Proiectarea şi executarea instalaţiei de utilizare se face numai de către agenţi economici autorizaţi

de ANRF. conform prevederilor legislaţici În vigoare, şi nu face obiectul prezentului Acord.
5. La punerea În funcţiune a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi se vor respecta

prevederile I.S.C.I.R. PT-A 1. Autorizaţiile de funcţionare emise de o firmă aUlorizată I.S.C.I.R. vor fi
anexate la dosarul final.
6. În cazul reorganizării judiciare a operatorului licenţiat. acordul de acces emis rămâne valabil. cu

respectarea prevederilor de la punctul 111'.4.
7. La expirarea duratei de valabilitate a prezentului acord. capacitatea rezervată va corespunde ClI

suma debitelor instalate a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi puse În funcţiune.

Cu stimă,
Sef District Bolintin

FUl1dil/: (Indl,sl rck,{;; c/it'JlI,

{Z~1\~i-~~:'~':7
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Modernizarea Instalatiei de utilizare gaze naturale din Statia automatizata titei Calareti, pentru conformarea cu solutia tehnica din Acordul de
acces la Sistemul de gaze naturale nr. 3335/14.08.2014

A - Situatia existenta:

TR 1: redusa presiune (442,16 mc/h): - 3 buc. cazane abur (poz. 1,2,3);
- 6 buc. masini aragaz (poz. 7);
- 1 buc. bec Bunsen;

TR II: joasa presiune (188,60 mc/h): - 2 buc. cazane apa calda (poz.5,6);
-1 buc. CT a.c.m. (pozA);

Capacitate rezervata 630,76 mc/h;

B - Solutia propusa in Acord acces nr. 3335/14.08.2014:

Linia1: joasa presiune (12,76 mc/h): - 1 buc. CT a.c.m. (pozA);
- 6 buc. mas aragaz (poz. 7);
- 1 buc. bec Bunsen;

Linia 2: redusa presiune (618 mc/h): - 3 buc. caz. abur (poz. 1,2,3);
- 2 buc. caz. a.c. (poz.5,6);

Capacitate rezervata 630,76 mc/h;



Formularul nr. 1
OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_______________________________ , ne oferim
ca, În

(denumirea/numele operatorului economic)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse În documentaţia mai sus menţionată, să
executam lucrarile si sa prestam serviciile

(denumirea lucrarilor si serviciilor)
pentru suma totala de RON, la care se adaugă taxa pe valoarea

(suma in litere si in cifre)
adaugata in cuantum de RON.

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, În cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam
lucrarile si sa prestăm serviciile În graficul de timp anexat.

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

D nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

Am Înţeles şi consimţim ca, In 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 __ 1__ 1__

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

semnez oferta pentru şi În numele _
(denumire/nume operator economic)



OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

Pretul total exprimat in Formularul de oferta este compus din:

a) pretul pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice in 6 exemplare: 5
format hartie si 1 exemplar format soft CD-ROM (docl xlsl dwg) este de Iei,
din care:

- pret memoriu tehnic (MT): Iei
- pret caiet sarcini: lei
- pret doc. detalii executie: lei
- pret mapa planuri: Iei
- pret volum economic - deviz estimativ: Iei

b) pretul pentru executie lucrari de montaj instalatie utilizare gaze naturale (inclusiv
montaj statie de regrare - masura gaze naturale, ce are in componenta: regulatoare,
filtre, contori, robineti, etc.), probe, punere in functiune, autorizare este Iei

Operator economic,

(semnatura autorizata)



OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICA

1. Valoarea serviciilor si/sau lucrarilor subcontractate:

Formularul nr. 2

Nr. Subcontractant
Denumire/lucrari Procent subcontractat Valoare subcontractata

crt. subcontractate din pretul total ofertat
1
2

2. Garantia de buna executie va fi constituita prin Scrisoare de garantie bancara de buna
executie emisa, in cuantum de (10 % (5% ptr. /MM) din valoarea fara TVA a contractului,e conform proiect contract)

3. Durata totala de executie: 6 luni de la data semnarii contractului de catre partile contractante.
1. Termenul de realizare a proiectarii: zile de la data semnarii contractului, pentru
intocmirea docum. tehnico-economice În vederea exec. lucrarii propuse; avizare docum. in CTE
Conpet.

a) Termen elaborare proiect (PT + CS + DE +VE + Mapă Planuri) +elaborare
documentatie pentru obtinere CU si AC in regim de urgenta: de zile de la
semnarea contractului;

II. Termen executie lucrari constructii/montaj+demontare conducta inlocuita: zile
etapizat astfel:

4. Respectarea etapelor de executie si cerintelor prezentate in Caietul de sarcini:

5. Solutiile tehnice adoptate:

6. Justificarea solutiilor tehnice adoptate:

Operator economic,

(semnatura autorizata)



Formularul nr. 3

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A CONTRACTULUI

Nr. Grupa de obiecte/denumirea Valoare Luna

crt. obiectului (Iei) LUNA 1 LUNA2 LUNA 3 LUNA4 LUNA ...

Proiectare 81 82 83 84 81 82 83 84 81 82 83 84 81 82 83 S4 81 82 83 84

1. elaborare proiect (PT + CS
+ DE +VE + Mapă Planuri)

2. Termen executie lucrari

OTAl valoare fara TVA

Operator economic,

(semnatura autorizata)



CONTRACT DE LUCRĂRI
si servicii de proiectare

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

a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr. __ din _

În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale CONPET S.A. Ploiesti, s-a încheiat
prezentul contract de lucrări, prin cumparare directa
intre

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

telefon 0244/401360, fax 0244/516451, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, înregistrată la Registrul
Comerţului sub numărul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca
Comercială Română Sucursala Ploieşti, reprezentată prin dl. ing. Liviu lIaşi - Director General şi d-na ec.
Sanda Toader - Director Economic, in calitate de BENEFICIAR

1.2. S.C. . cu sediul în
str. , nr. , jud. , telefon , fax , cod de
înregistrare fiscală RO ,. înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul
______ , având cod IBAN deschis la _
reprezentată prin - Director şi - Director Economic, in calitate de
EXECUTANT.

eŞi

CLAUZE OBLIGATORII
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Executantul se obliga sa presteze serviciile de proiectare si sa execute lucrările de

modernizarea instalatiei de utilizare gaze naturale din Statia automatizata titei Calareti, descrise la
prezentul articol, in perioadele convenite, in conformitate cu propunerea tehnico-financiara, cu
prevederile Caietului de sarcini si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

2.2. Pentru realizarea obiectului contractului, Executantul se obliga sa presteze serviciile de
proiectare si sa execute lucrarile, cu respectarea cerinţelor din Caietul de sarcini, astfel:

2.2.1. Etapa 1: intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru executarea lucrarilor
de modernizare a instalatiei de utilizare gaze naturale din Statia automatizata titei Calareti, in
conditiile respectarii legislatiei in vigoare privind: calitatea in constructii, protectia mediului, sanatate
si securitate ocupationala, situatii de urgenta, distante minime de siguranta, fonduri funciare,
agricole, forestiere, etc., cat si cele ale reglementarilor tehnice de referinta, nationale si
internationale, aplicabile si reactualizate, in urmatorul continut: Proiect Tehnic - Memoriu tehnic
(PT), Caiete de Sarcini (CS) pentru materiale, executie, montaj, probe si punere in furnctiune,
Documentatie de Execuţie (ODE), intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si
autorizatiilor si obtinerea acestora, dupa caz (verificarea proiectului de catre verificator autorizat
ANRE, conform legislatiei in vigoare), cantitati de lucrari pe obiective, deviz economic estimativ.
2.2.2. Etapa II: Executia lucrarilor
2.3. Executantul se obliga sa execute lucrarile de modernizare a instalatiei de utilizare

gaze naturale din Statia automatizata titei Calareti, cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini -
Anexa 3 la contract, ale propunerii tehnico-financiare, Anexa nr. 2 la contract şi ale art. 11, "Obligaţiile
executantului" .

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.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti contractante.
4.2. (1) Executantul se obligă să presteze serviciile de proiectare şi să execute lucrările de

modernizarea instalatiei de utilizare gaze naturale din Statia automatizata titei Calareti asa cum este



prevazut in anexele la contract, in decurs de 6 luni de zile de la data semnarii contractului de catre
partile contractante.

(2) Termenul de executie reprezintă suma termenelor de proiectare şi a celor de execuţie,
precizate mai jos.

(3) Data predarii amplasamentului pentru proiectare va fi ulterioara constituirii garantiei de buna
executie, de catre executant, insa nu mai mult de 5 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna
executie.

4.2.1. Termenele executie a lucrarii este 6 luni de la data semnarii contractului de catre
partile contractante,
a) Proiectare Etapa 1: Executantul se obliga sa intocmeasca documentatia tehnico-economice
pentru executarea lucrarilor de modernizare a instalatiei de utilizare gaze natural din Statia
automatizata titei Calareti, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare privind: calitatea in constructii,
protectia mediului, sanatate si securitate ocupationala, situatii de urgenta, distante minime de siguranta,
fonduri funciare, agricole, forestiere, etc., cat si cele ale reglementarilor tehnice de referinta, nationale si
internationale, aplicabile si reactualizate, in urmatorul continut: Proiect Tehnic - Memoriu tehnic (PT),
Caiete de Sarcini (CS) pentru material, executie, montaj, probe si punere in furnctiune, Documentatie de
Execuţie (ODE), intocmirea documentatii lor pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor si obtinerea acestora,
dupa caz (verificarea proiectului de catre verificator autorizat ANRE, conform legislatiei in vigoare),
cantitati de lucrari pe obiective, deviz economic pentru executarea lucrarii propuse, asa cum este definita
la art. 2.2.1., in termen de 2 luni de la data semnarii contractului. Prezentarea documentatiei tehnico-
economica va fi prezentata in 6 exemplare, si anume 5 exemplare pe hartie si 1 exemplar format
soft CD-ROM (doc/xls/dwg)

4.2.2. (1) Execuţie lucrări C+M: Executantul se obligă sa execute lucrările de modernizare a
instalatiei de utilizare gaze naturale din Statia automatizata titei Calareti, in termen de 4 luni de la
data avizarii documentatiei tehnico economice in CTE. Lucrarile de C+M vor fi executate conform
documentatiei tehnico-economice avizate in CTE Conpet, respectand legislatia in vigoare.

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

contract;
c. valoarea contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului,

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentullucrării, santier - înseamnă locurile puse la dispoziţie de către Beneficiar unde

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

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

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

g. echipamente - înseamnă maşinile şi aparatele utilizate de catre executant la executia lucrarilor;
h. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau

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

i. ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din noul
Cod de procedura civila;

j. Proiectant - executantul sau asociatul executantului, dacă este cazul; nu constituie parte
semnatară în contract.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) grafic fizic si valoric de executie detaliat - Anexa nr. 1;
b) propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 2;



c) Caietul de sarcini - Anexa nr. 3;
d) Documentul privind garantia de buna executie - Anexa nr. 4;
e) conventia HSEQ - Anexa nr. 5;
f) (dacă este cazul) Contractul de asociere legalizat - Anexa nr. 6;
g) (dacă este cazul) Contractele de subantrepriza - Anexa nr. 7.
h) (daca este cazul) Certificatul de rezidenta fiscala - Anexa nr. 8.

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

8. CONFIDENTIALITATE
8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor

persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a

contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va

face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii
contractului.

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

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

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

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Executantul are obligatia de a despagubi beneficiarul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala

(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si

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

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

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

bancă agreată de ambele părţi, in favoarea beneficiarului, in conditiile prevăzute la art. 10.3. Scrisoarea
de garanţie bancară de bună execuţie este in cuantum de 10% (5% pentru IMM) din valoarea totală, fara
TVA a contractului, respectiv, in cuantum de lei. In cazul in care valoarea contractului se
modifica, executantul are obligatia de a actualiza cuantumul garantiei de buna executie in functie de
valoarea totala a contractului.

(3) Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie se va prezenta de catre executant
beneficiarului, in original, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de
cel putin 30 de luni de la data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut obliga executantul la
extinderea valabilitatii scrisorii de garantie bancară, cu minimum 6 luni de la data expirării scrisorii de
garantie prezentate initial.

(4) Beneficiarul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce executantul a
prezentat Scrisoarea de garantie de bună execuţie, emisă conform prevederilor prezentului capitol.

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

10.3. In termen de 10 zile de la data încheierii procesului verbal de receptie, fara obiectiuni, la
terminarea lucrarilor, valoarea scrisorii de garanţie de bună execuţie se va diminua la valoarea ce
reprezintă un procent de 30% din valoarea totala a garantiei de buna executie.



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

ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, in termen de 10 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie, fara obiectiuni, la terminarea lucrarii, pana la valoarea reprezentand 30% din valoarea totala a
garantiei de buna executie;

b) Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie, diminuată, in cuantum de 30% din valoarea
totala a garantiei de buna executie, aferentă perioadei de garantie a lucrarilor, se elibereaza la expirarea
duratei de garantie (24 de luni) a lucrarilor executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

10.5. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

11. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI
11.1. (1) Executantul este pe deplin responsabil faţă de Beneficiar pentru Îndeplinirea obiectului

contractului aşa cum este acesta definit la art. 2.
(2) Dacă executantul este liderul unei asocieri constituita potrivit prevederilor legilor În vigoare:

a) Executantul, in calitatea sa de lider al Asocierii, este pe deplin responsabil pentru execuţia contractului
si reprezintă interesele Asocierii În raporturile cu beneficiarul. Liderul asocierii Încasează plăţile făcute de
beneficiar şi Îşi plăteşte, la rândul său, asociaţii;
b) asociaţii vor fi consideraţi ca având, faţă de liderul asocierii, obligaţiile menţionate În contractul de
asociere autentificat notarial, anexă la prezentul contract;
c) executantul nu Îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a beneficiarului.

(2) Executantul are obligatia de a executa documentatiile si lucrările mentionate la art. 2 al
prezentului contract si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile acestora, cu atentia si
promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(3) Executantul va executa lucrările corespunzător şi În conformitate cu prevederile contractului,
ale anexelor la acesta, inclusiv cu cele ale Caietului de sarcini - Anexa 3. Executantul va asigura În
totalitate supravegherea, forţa de muncă, materialele, echipamentele şi utilajele executantului necesare
execuţiei lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a notifica prompt beneficiarului despre toate erorile, omisiunile,
viciile sau altele asemenea descoperite de el În proiect sau În Caietul de sarcini pe durata Îndeplinirii
contractului.

12. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
12.1. La data inceperii lucrarilor, beneficiarul va comunica executantului numele reprezentantului

imputernicit, din partea beneficiarului. Beneficiarul va desemna un reprezentant pentru asigurarea
verificării execuţiei corecte a Lucrărilor.

12.2. Beneficiarul are obligaţia de a examina şi de a măsura lucrările care devin ascunse În cel
mult 5 zile de la notificarea executantului.

12.3. Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea oricăror informaţii furnizate
executantului, precum şi de dispoziţiile date, dupa caz.

12.4. Beneficiarul are obligatia de a efectua plata lucrarilor efectuate conform prevederilor
prezentului contract, la termenul scadent, prevăzut in prezentul contract, pe baza documentelor
justificative puse la dispoziţie de executant şi aprobate de beneficiar, În condiţiile prevăzute de art. 17 al
contractului.

13. ÎNCEPEREA SI EXECUTIA LUCRARILOR
13.1. Executantul are obligaţia de a Începe executarea prezentului contract la data semnării

contractului. Părţile vor proceda la predarea-primirea amplasamentului pentru proiectare si vor Încheia
procesul verbal predare - primire amplasament pentru proiectare, semnat de catre Beneficiar, proiectantul
Executantului si Executantul.

13.2. (1) Data predării amplasamentului pentru proiectare, consemnată prin proces verbal, este
data de referinţă pentru termenele de realizare a proiectarii si obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor,
la care se va adauga perioada de timp dintre predarea proiectului si avizarea favorabila a acestuia in CTE.
(2) Perioada de timp dintre predarea proiectului si avizarea favorabila a acestuia in CTE se va adauga la
termenul de executie total numai in cazul avizarii favorabile a proiectului. In cazul in care sunt necesare
modificari ale proiectului, durata necesara revizuirii acestuia nu va fi adaugata la durata de timp alocata
proiectarii prin contract.
(3) Intarzierile datorate neobţinerii in termen a avizelor si autorizatiilor, justificate prin documente
prezentate (adrese, raspunsuri ale autoritatilor) se vor adauga la termenul de executie total numai după



avizarea favorabilă a lor de către organele competente. Data procesului verbal predare - primire
amplasament pentru execuţia lucrărilor este data de referinta pentru termenul de executie a lucrarilor.
Data semnarii procesului verbal de predare-primire a amplasamentului in vederea proiectarii este de
maximum 5 zile lucratoare de la constituirii garantiei de buna executie.

13.3. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie de detaliu şi să fie
terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în graficele de execuţie se consideră date
contractuale.
(2) În cazul în care Executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi
îndeplineşte îndatoririle de a notifica Beneficiarul, Beneficiarul este îndreptăţit să îi fixeze Executantului un
termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la
expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

13.4. (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestarii serviciilor de proiectare
si execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în anexele la contract.
Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor şi
anume: a responsabilului tehnic cu execuţia atestat in domeniu, din partea Executantului si a
responsabilului atestat, din partea Beneficiarului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Beneficiarului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.5. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările
şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei finale
(calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligaţia să asigure instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea,
măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv al manoperei aferente acestora,
revine Executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în
operă vor fi suportate de Executant, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ
sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar Beneficiarul va
suporta aceste cheltuieli.

13.6. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
Beneficiarului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica Beneficiarul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate,
pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi din lucrare, la dispoziţia Beneficiarului, şi de
a reface această parte sau aceste părţi din lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform
documentaţiei de execuţie, cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Beneficiar,
iar în caz contrar, de către Executant.

14. ÎNTARZIEREA PRESTARII SERVICIILOR SI EXECUTIEI LUCRARILOR
14.1. În cazul în care:

a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
b) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
c) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea contractului de catre
executant, indreptatesc executantul sa solicite, pe de o parte, prelungirea perioadei de executie a
lucrarilor sau a oricarei faze a acestora si, pe de alta parte, suspendarea contractului pe o perioada
determinata de motivul legal invocat, partile vor revizui, daca este cazul, de comun acord, perioada de
executie.
c1) In cazul in care motivul legal invocat nu mai este actual, executantul are obligatia sa notifice imediat
beneficiarul asupra datei la care lucrarile vor fi reluate sau
c2) In cazul in care beneficiarul constata disparitia motivului pentru care a fost suspendat contractul, poate
sa notifice executantul asupra datei la care lucrarile vor fi reluate.

14.2. Decalarea termenului de execuţie nu dă dreptul executantului de a solicita actualizarea
valorii contractului.

15. FINALIZAREA LUCRARILOR. INSTIINTAREA DE RECEPTIE. RECEPTIA



15.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut să fie finalizat într-un termen stabilit prin prezentul contract si
prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la
data începerii lucrărilor, dar care nu poate depasi termenul total de executie stabilit in prezentul contract.

15.2. La finalizarea lucrărilor in ansamblu Executantul are obligaţia de a notifica în scris
Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

15.3. Beneficiarul va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa
executantul de decizia sa de a recepţiona lucrările.

15.4. Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren
Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie (lucrari
finalizate, Cartea tehnica si documentatia As Built predata, elaborata in cazul in care lucrarile real
executate in teren difera fata de solutia initiala data in proiect). În cazul în care se constată că sunt lipsuri
sau deficienţe acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi
finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a
executantului, beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

15.5. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de
constatări le făcute Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.6. Indeplinirea de catre executant a obligatiei de a executa lucrarile este confirmata prin
semnarea, fara obiectiuni, a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor de comisia de recepţie.
Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

15.7. Receptia la terminarea lucrarilor si receptia la punerea in functiune se vor executa in
conformitaate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, ale HG nr. 273/1994, privind
aprobarea Regulamentului de receptive a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

15.8. Dupa incheierea lucrarilor, la receptie, prestatorul va presa beneficiarului, urmatoarele
documente (editate in limba romana):

- cartile tehnice ale echipamentului (regulatoare presiune, filtre, etc.);
- intructiuni de exploatare pentru fiecare echipament;
- orice alte documente puse la dispozitie de catre producatorii echipamentelor.

16. GARANTIA LUCRARILOR.
16.1. Executantul acorda echipamentului o garanţie de 24 de luni de la data punerii in functiune

si garantia pentru lucrarile executate va fi de 24 luni de la data punerii in functiune
16.2. (1) În perioada de garanţie executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de beneficiar,

de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, deteriorarilor, construcţiilor
şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1) pe cheltuială
proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi
revin în baza contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu s-au produs din vina Executantului, lucrările fiind executate de către
acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
(4) În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 16.2. alin. (1), beneficiarul este
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente execuţiei
acestor lucrari, plătite deja de beneficiar, vor fi recuperate de către acesta de la executant putand fi
reţinute din sumele cuvenite acestuia.

17. MODALITATI DE PLATA. FACTURARE. EVALUAREA LUCRARILOR
17.1. (1) Executantul va emite factura conform art. 155 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal, actualizată, iar Beneficiarul va efectua plata astfel:
a) pentru serviciile de proiectare:
Etapa 1: intocmirea documentatiei tehnico-economice pentru executia lucrarilor - 100% -

reprezinta valoarea totală a serviciilor de proiectare, dupa instiintarea avizarii favorabile in CTE
Conpet.

b) pentru lucrarile executate, in baza facturii emise si a situatiilor de plata acceptate de
Beneficiar.

(2) Termenul de plata al facturilor de catre Beneficiar, Executantului este de 30 zile de la
inregistrarea facturii la Beneficiar.



17.2. Intarzieri in efectuarea platii
(1) În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea

termenului scadent al platii prevazut in contract, acesta are obligaţia de a plăti penalitati in cuantum de
0,5% pe zi, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

(2) Beneficiarul va plati aceasta suma pe baza unei facturi emisa de catre Executant. Penalitatile
calculate vor fi notificate si facturate catre Beneficiar. Beneficiarul are obligatia de a achita factura de
penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.

18. NEINDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE CATRE EXECUTANT. PENALITATI. REZILIEREA
CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI

18.1. (1) În cazul în care Executantul nu-şi îndeplineste obligaţiile asumate in termenele stabilite
prin art. 4, Executantul are obligatia de a plati Beneficiarului, ca penalităţi, o sumă in cuantum de 0,5% pe
zi din valoarea serviciilor neprestate si/sau a lucrarilor neexecutate, ori a serviciilor si/sau lucrarilor
executate necorespunzator, pentru fiecare zi de intarziere. Penalitatile pot depasi cuantumul sumelor
datorate.

(2) Penalităţile calculate vor fi notificate executantului. Executantul are obligaţia de a achita în
termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, suma calculată drept penalităţi. Beneficiarul va
emite factura către prestator după încasarea sumei reprezentând penalităţi.

(3) Dacă in perioada de derulare a contractului, executantul:
a) nu a prezentat in termen documentul privind constituirea garantiei de buna executie, in conditiile
mentionate in prezentul contract;
b) abandonează lucrările;
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;
f) nu reuşeşte să ducă la îndeplinire lucrările prompt şi fără întârziere;
g) nu incepe lucrarile in termen, nu respecta datele intermediare din graficul de executie sau nu reia
lucrarile suspendate in termen de 5 zile de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
h) nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in termenul
stabilit de Beneficiar,
beneficiarul va notifica executantul pentru remedierea acestor aspecte.

(4) Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificării emise de către beneficiar, executantul nu
ia toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, beneficiarul poate, printr-o a doua
înştiinţare emisă în termen de 11 zile, să rezilieze contractul si să pretinda plata de daune interese.

(5) Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări 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 în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv nu ar
fi posibilă.

(6) Contractul mai poate înceta şi prin ajungere la termen, acordul părţilor, declararea falimentului
sau insolvenţă a executantului.

19. PLATA LA REZILIEREA CONTRACTULUI
19.1. (1) La rezilierea contractului conform art. 18.1. (4) beneficiarul are dreptul de a pretinde

executantului daune-interese în cuantum de 20% din valoarea lucrărilor neexecutate la data rezilierii.
Suma netă cuvenita va fi plătită sau rambursată de către executant în termen de 30 de zile de la data
înstiintării de reziliere a contractului.
, , (2) În cazul prevăzut la art. 18.1. (5) executantul are dreptul de a pretinde numai plata

corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

20. RESPONSABILITATEA EXECUTANTULUI FATA DE LUCRARI
20.1. Executantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru grija faţă de lucrări de la data

inceperii până la data incheierii, fara obiectiuni, a Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în perioada menţionată mai sus, executantul va
remedia aceste pierderi sau daune astfel încât lucrările să fie conforme cu prevederile contractului. In
perioada de garantie a lucrarilor, executantului ii revin obligatiile prevazute la art. 16.

21. FORTA MAJORA



21.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.

21.2. 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.

21.3. 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.

21.4. 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.

22. ASIGURARI
22.1. 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 executant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina beneficiarului, a
agenţilor sau a angajaţilor acestora.

23. LITIGII
23.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau

rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de
reprezentantii lor.

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

24. COMUNICARI
24.1. (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.

24.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.

25. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
25.1. Executantul nu poate cesiona total sau partial prezentul contract.
25.2. (1) Executantul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea sa

tehnica.
(2) Executantul raspunde in mod direct fata de Beneficiar pentru orice neconformitate aparuta in executia
lucrarii si care se datoreaza unui subcontractant precum si pentru orice pretentie ridicata de un tert ca
urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.

25.3. (1) Executantul 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) Executantul 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.

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

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

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

25.5. Executantul 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.

26. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.



27. CLAUZE FINALE
27.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile

contractante.
27.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său,

reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară
încheierii lui.

27.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu
înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, in două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte contractantă

BENEFICIAR EXECUTANT
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