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'CONPET

Nr. inreg. I~.Y /'/J.;.05.2015

INVITATlE DE PARTICIPARE

CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea atribuirii
contractului ce are ca obiect ((Furnizare Mijloace tehnice de apărare impotriva
incendiilor din categoria "Accesorii PSI"».

În acest sens vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră tehnico - economică,
având În vedere următoarele precizări: ,~
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Pretul ofertat va fi prezentat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derula}e a
contractului ce urmează a fi Încheiat. r
Termenul de livrare este de maximum 30 de zile de la data primirii comen~ilor
transmise de către Achizitor. Livrarea se va face la Sediul Administrativ II al CONFfET
SA, situat În Ploieşti, str. Rezervoarelor nr. 8. ,
Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante. i
Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestorş la
Beneficiar. {
Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile, Începând cu data de depune~e a
acesteia. !
În vederea obtinerii datelor necesare pentru fundamentarea ofertelor, vă rugă":; să
contactati reprezentantii serviciului Situaţii de Urgenţă, din cadrul CONPET SA. 'Şef
serviciu: ing. Violeta Tavaru, tel. 0244/401360, int. 2268.
Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract .
Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante .
Executarea contractului Începe după constituirea, de către Furnizor, a garantiei de
bună executie.
Valoarea estimată a achizitiei este de 33.500 lei, fără TVA.,

Oferta se va depune la registratura societătii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul
1848, nr. 1-3, in plic sigilat, până la data de 19.05.2015, ora 16.00. Pe plic se va mentiona
procedura pentru care a fost depusă, respectiv ((Furnizare Mijloace tehnice de apărare
impotriva incendiilor din categoria "Accesorii PSI"».
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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 precum şi formularul de ofertă.
Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/2237 sau

pe adresa de email elena.matei@conpet.ro.

Vă multumim pentru colaborare.
Cu stimă,

~!Ji'

SERVICIUL ACHIZITII
Exp. AP Elena Matei

DIRECTOR DEPARTAMENT
MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR

SI INVESTITIILOR, ,
Ing. Radu Albu

ŞEF SERVICIU ACHIZ
Jr.Agri7rcavu

VI!
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CONTRACT DE FURNIZARE
nr. P-CA-CD__ din _._.2015

PARTILE CONTRACTANTE

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 legal prin În calitate de FURNIZOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Furnizorul se obligă să livreze Mijloace tehnice de apărare Împotriva incendiilor din

categoria "Accesorii PSI", prezentate in propunerea sa tehnica ce constituie Anexa nr.1 la prezentul
contract, in termenul convenit si În conformitate cu obligatiile asumate În prezentul contract.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Pretul unitar acceptat pentru indeplinirea in totalitate a obiectului contractului, platibil

furnizorului de catre achizitor, este de Iei/buc, fara TVA, rezultând o valoare totală
de lei, fără TVA, conform Anexei nr. 2 la prezentul contract. Valoarea
contractului va fi exprimată În lei şi va rămâne fermă pe toată durata de derulare a acestuia.

4. TERMEN DE LIVRARE
4.1. Furnizorul se obligă să livreze Mijloacele tehnice de apărare Împotriva incendiilor din

categoria "Accesorii PSI" care fac obiectul prezentului contract, in termen de 30 de zile de la data
primirii comenzilor transmise de către Achizitor. Livrarea se va face la Sediul Administrativ II al
CONPET SA, situat În Ploieşti, str. Rezervoarelor nr. 8.

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Contractul intră În vigoare la data semnarii lui de către ambele părţi contractante.
5.2. Contractul se Încheie pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii prin act

aditional.
, 5.3. Contractul Încetează să producă efecte la data expirării duratei de garantie acordată

produselor furnizate.

6. DEFINITII
6.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - prezentul contract si toate anexele sale; actul juridic care reprezintă acordul de

vointă al celor două părţi, Încheiat Între o autoritate contractantă, În calitate de achizitor, şi un
furnizor de produse, În calitate de furnizor;

b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite În prezentul
contract;

c) valoarea contractului - pretul plătibil furnizorului de către achizitor, În baza contractului,
pentru Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
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d) produse - accesorii PSI, 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.

h) destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
j) 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.

k) ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din
Legea nr. 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) documentul doveditor al constituirii garanţiei de bună execuţie - Anexa nr. 3;
d) caietul de sarcini - Anexa nr. 4.
e) 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 produsele achiziţionate şi

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 scrisoare de garanţie de buna executie emisă in

favoarea Achizitorului, de catre o banca agreata de ambele parti. Scrisoarea de garanţie pentru
buna executie a prezentului contract este in cuantum de 10% din valoarea totală, fara TVA, a
contractului (5% din valoarea totală, fără TVA, a contractului, În cazul IMM-urilor, conform Legii
346/2004), respectiv, În cuantum de Iei.
(3) Scrisoarea de garanţie 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.
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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. Garantia de bună executie se va restitui În termen de 30 zile de la data Încheierii
procesului verbal de receptie, dacă Achizitorul nu a ridicat pretentii asupra ei.

11.4. Garantia acordata produselor este distincta de garantia de buna executie 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 obligatia de a notifica În scris furnizorului identitatea reprezentantilor săi

Împuterniciti pentru efectuarea receptiei produselor. l
12.2. Receptia (calitativă şi cantitativă) se va face la Sediul Administrativ II al Achizitorului,

situat În Ploieşti, str. Rezervoarelor, nr.8, jud. Prahova, la primirea acestora. i
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, acl;1izitorul
are dreptul să respingă produsele, iar furnizorul are obligatia, fără a modifica pretul contractului, sa il
inlocuiasca in termen de 3 (trei) zile de la sesizarea scrisa a achizitorului. '

12.4. Prevederile art. 12.1 - 12.3 nu ÎI vor absolvi pe furnizor de obligatia asumării g~rantiei
sau de alte obligatii prevăzute În contract.

13. AMBALAREA ŞI MARCAREA
13.1. Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă fată, fără

limitare, la manipularea din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la
soare şi la precipitatiile care ar putea să apară În timpul transportului şi depozitării În aer liber, În aşa
fel Încât să ajungă În bună stare la destinatia finală indicată de Achizitor, respectiv Sediul
Administrativ II al SC Conpet SA, situat În Ploieşti, str. Rezervoarelor, nr. 8.

13.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare În
vederea protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie etc.) rămân În proprietatea Achizitorului.

14. LIVRAREA PRODUSULUI ŞI DOCUMENTELE CARE LE INSOŢESC
14.1. (1) Furnizorul se obligă să livreze produsele care fac obiectul prezentului contract În

termen de maxim 30 zile de la data primirii comenzilor transmise de către Achizitor. Livrarea se va
face la Sediul Administrativ II al Conpet SA, situat În Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8.

(2) Furnizorul are obligatia de a asigura livrarea efectivă a produselor, fără a modifica pretul
contractului şi de a presta serviciile aferente furnizării acestora, cum ar fi: transportul, asistenta
tehnică În perioada de garantie, instruirea gratuita a personalului de operare, precum şi orice alte
asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract.

14.2. Furnizorul va transmite Achizitorului factura fiscală şi celelalte documente care Însotesc
produsele conform specificatiilor din Caietul de Sarcini.

14.3. Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate, se face după
receptia cantitativă, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, respectiv
persoana care gestionează marfa, pe documentele emise de Furnizor pentru livrare.

14.4. Livrarea produselor se consideră Încheiată În momentul În care sunt Îndeplinite
prevederile art. 14.1. - 14.3.

15. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
15.1. Furnizorul se obligă să furnizeze Mijloacele tehnice de apărare Împotriva incendiilor din

categoria "Accesorii PSI"la standardele şi/sau performantele prezentate În propunerea tehnică.
15.2. Furnizorul se obligă să furnizeze Mijloacele tehnice de apărare Împotriva incendiilor din

categoria "Accesorii PSI", conform termenului de livrare stabilit la art. 4.1. al prezentului contract.

16. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
16.1. Achizitorul se obligă să convoace Comisia de receptie În termenul convenit.
16.2. Achizitorul se obligă să plătească pretul Mijloacelor tehnice de apărare Împotriva

incendiilor din categoria "Accesorii PSI", În termenul convenit de la emiterea facturii de către furnizor,
pe baza procesului verbal de recepţie semnat fără obiecţiuni şi a documentelor de livrare, precizate
la art. 14.2.
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17. GARANŢIA ACORDATĂ PRODUSELOR
17.1. Perioada de garantie acordată produselor de către Furnizor este de minim 24 de luni de

la data receptionarii produselor de catre achizitor.
17.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, În scris, orice plangere sau

reclamatie ce apare În conformitate cu această garantie.
17.3. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea

sau de a Înlocui produsele În termen de maxim 5 (cinci) zile de la data primirii acesteia, fără costuri
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care În timpul perioadei de garantie le Înlocuiesc pe cele
defecte beneficiează de o nouă perioadă de garantie care curge de la data Înlocuirii produselor.

17.4. Dacă Furnizorul, după ce a fost Înştiintat, nu reuşeşte să remedieze defectul În
perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere, pe riscul şi spezele
Furnizorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care Achizitorul le poate avea
fată de Furnizor prin contract.

18. MODALITĂŢI DE PLATĂ
18.1. Furnizorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), din Legea nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Achizitorul are obligatia de a efectua plata
facturilor cu ordin de plată În lei, după receptia echipamentelor În conformitate cu prevederile art.
12 şi 14. Termenul de plată este: 30 de zile de la Înregistrarea facturii la Achizitor şi a primirii
documentelor precizate la art. 14.2.

19. PENALITATI
19.1. În cazul În care, furnizorul nu reuşeşte să Îşi Îndeplinească obligatiile asumate prin

contract, furnizorul are obligatia de a plati achizitorului, ca penalităti, 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.

19.2. 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.

19.3. În cazul În care achizitorul nu onorează facturile În termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevăzute la art. 18, acesta are obligatia 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.

19.4. Beneficiarul va plati aceasta suma pe baza unei facturi emisa de catre furnizor.
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.

20. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI
20.1. Furnizorul are obligatia de a Îndeplini contractul de furnizare În perioada inscrisa in

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

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

20.3. Cu exceptia prevederilor clauzei 22 şi În afara cazului În care achizitorul este de acord
cu o prelungire conform clauzei 20.2, o Întârziere În Îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului
de a solicita penalităti furnizorului, potrivit prevederilor art. 19.1.

21. REZILIEREA CONTRACTULUI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
21.1. (1) Nerespectarea obligatiilor 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 garantia bancară de bună executie, În conditiile prevăzute În

prezentul contract;
b) a cesionat o parte din obligatiile 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.

l
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Dacă, În termen de 14 zile de la primirea notificarii 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 21 de zile, sa rezilieze contractul (pact comisoriu de grad III) si să
pretinda plata de daune interese. ţ

21.2. 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.

21.3. La rezilierea contractului conform art. 21.1. (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. 21.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

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

22. FORTA MAJORA
22.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de Îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada În care acţionează aceasta.
22.2. 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.
22.3. 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.

22.4. 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.

23. ASIGURARI
23.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet echipamentele furnizate prin contract

Împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la transport, depozitare şi livrare.
23.2. Achizitorul 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 furnizor, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

24. SOLUTIONAREA DISPUTELOR. LITIGII
24.1. 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.

24.2. 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.

25. COMUNICARI
25.1. (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.
25.2. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării În

scris a primirii comunicării.

26. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
26.1. Furnizorul nu poate cesiona total sau partial prezentul contract.
26.2. (1) Furnizorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea sa

tehnica.
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(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 pentru
orice pretentie ridicata de un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.

26.3. (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.

26.4. (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.

26.5. 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.

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.

28. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
28.1. 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

CONTRACT FURNIZARE ACCESORII PSI

FURNIZOR
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PRIVIND ACHIZITIA DE MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR DIN CATEGORIA
"ACCESORII PSI"

CERINTE TEHNICE OBLIGATORII

1. NECESITATE SI OPORTUNITATE

Securitatea la incendiu are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin echiparea şi dotarea
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor în
conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.

Cerinţa esenţială securitate la incendiu trebuie asigurată prin măsuri şi reguli specifice privind
amplasarea, proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor, precum şi
privind performanţele şi nivelurile de performanţă în condiţii de incendiu ale structurilor de construcţii,
produselor pentru construcţii, instalaţii lor aferente construcţiilor şi ale instalaţiilor de protecţie la
incendiu.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi a
Ordinul M.A.! nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor:
instalaţiile, echipamentele şi mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor fac parte din măsurile
de prevenire a incendiilor, active, cu rol important în asigurarea cerinţei securitate la incendiu a
construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice, precum şi pentru securitatea utilizatorilor.

Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde: stabilirea
mijloacelor tehnice de alarmare, a sistemelor si instalaţiilor, a dispozitivelor de limitare a propagarii si
de stingere a incendiilor, a stingătoarelor şi altor dotări folosite la stingerea incendiilor, a mijloacelor de
salvare şi de protecţie a personalului.

In prevederile Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, la art. 19, lit. b, lit. 1, lit. q
se mentioneaza faptul ca administratorul sau conducătorul instituţiei, are urmatoarele obligaţii
principale:

o să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure
cotelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;

o să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea 'şi repararea mijloacelor de apărare
împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor date de proiectant;

o să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor,
certificate conform legii.

2. CONDITll GENERALE. LEGISLATIE APLICABILĂ

o Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
o Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
o Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva

incendiilor;
o ORDINUL M.A.I. nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a

conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea
împotriva incendiilor;

mailto:ccnpe,t@con:pet::.ro:
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o H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare;

o Ordinul nr. 869/1990 Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu
mijloace tehnice de stingere pentru unităţile Ministerului Petrolului;

o ORDINUL M.A.! Nr. 158 din 22 februarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii
de urgenţă;

o Alte acte normative, standarde şi norme tehnice specifice în vigoare.
În Ordinul M.A.! nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva

incendiilor, se specifică la:
o act.123, alin. 2, mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să

îndeplinească şi să asigure criteriile şi nivelurile de performanţă prevăzute de
reglementările tehnice aplicabile şi de specificaţiile tehnice de referinţă;

o act.128 producătorii, furnizorii, proiectanţii şi executanţii de mijloace tehnice de apărare
împotriva incendiilor trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului următoarele:

• documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piaţă, după
caz, a certificatului EC şi a declaraţiei de conformitate, a certificatului de
conformitate al produsului, a agrementului tehnic;
documentaţia tehnică aferentă, conform standardului de referinţă;
instrucţiuni de utilizare şi pentru controlul stării de funcţionare;
măsuri care se adoptă în caz de nefuncţionare .

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie achiziţia de "Accesorii PSI" (Utilaje, unelte şi alte mijloace
de intervenţie - definite conform anexei nr. 5 din OMAI 163/2007) necesare pentru dotarea punctelor de
lucru ale S.C. Conpet S.A. Ploiesti, in conformitate cu specificaţiile tehnice din tabelul de la pct. 5.

4. CRITERII TEHNICE DE CALIFICARE

o Declaratia pe proprie raspundere, data de producator/importator/distribuitor (ofertant)
prezentata la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta - Centrul National pentru
Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru introducerea si comercializarea pe piata a
produsului ofertat conform prevederilor ORDINULUI Nr. 88/2012 privind aprobarea
Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor
tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor;

o Prezentarea certificatului pentru introducere pe piaţă sau a Notificarii pentru punere la
dispozitie pe piata, eliberate in conditiile metodologiei din ORDINULUI Nr. 88/2012
privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe
piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor;

o Atat produsul, cat si producatorul sa se regaseasca in REGISTRUL PRODUSELOR
CERTIFICATE Conform ORDINULUI Nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de
certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru
apărarea împotriva incendiilor;

o Autorizaţie de la producător pentru livrarea acestor produse pe piată românească;
o Declaraţie de conformitate insotita de un exemplar tradus in limba romana (traducere

realizata de traducător autorizat);
o Certificat de conformitate insotit de un exemplar tradus in limba romana (traducere

realizata de traducător autorizat) pentru toate produsele;
o Fisa tehnica a produsului - copie de pe exemplar original, insotit de un exemplar tradus

in limba romana (traducere realizata de traducator autorizat);
o Certificate de calitate şi garanţie a produselor, emis de ofertant.
o Recepţia calitativă a produselor se va face la beneficiar, in jud. Prahova, mun. Ploiesti,

str. Rezervoarelor, nr.8, la primirea acestora;
o Termenul de garanţie va fi de minim 24 luni de la data recepţionării de către beneficiar.
o Modul de ambalare a produselor va fi în conformitate cu prevederile standardelor

interne/internaţionale de calitate.
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5. SPECIFICATn TEHNICE

NR. DENUMIREA PRODUSULUI u.M. TIP NECESAR CERINŢECRT.
Furtun pompieri refulare tip B, prevăzut cu Temperatura de utilizare:

1.
acorduri de refulare, destinat transportului RoIa B 40 role - 200C +- +50oC
apei sau spumei la stingerea incendiilor, 20 m.I. (80 m.!) Presiunea de lucru: 16 bar
sub formă de rolă, cu lungimea de 20 m
Furtun pompieri refulare tip C, prevăzut cu Temperatura de utilizare:

2.
acorduri de refulare, destinat transportului RoIa C 58 role -20oC +- +50oC
apei sau spumei la stingerea incendiilor 20 m.I. (1160 m.!) Presiunea de lucru: 16 bar
sub formă de rolă, cu lungimea de 20 m

3. lfeavă refulare apă tip C, cu robinet Buc. C 28 Realizata integral aluminiu
Cheie universală pentru

4. Cheie racord hidrant tip ABC Buc. ABC 78 acţionarea hidranţilor,
protejată anticoroziv-
culoare roşie

6. PRETULOFERTEI

Oferta de pret prezentata, va cuprinde pretul pentru fiecare component din tabelul de la pct. 5 -
Specificatii tehnice.

Nota: Nerespectarea specificaţiilor tehnice, a documentelor obligatorii menţionate În prezentul caiet de
sarcini atrage respingerea ofertei.

DIRECTOR DIRECŢIE
PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE

Ee. NICULAE DA~ L
/i
I
ţ

SEF SERVICIUSITUATn URGENTA
Ing. VIOLE VARU

Intocmit,
Ing. CÎRLAN VIOREL
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _
(denumirea ACHIZITORULUI şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentele transmise, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_____________________________ , ne oferim ca, în

(denumirea/numele operatorului economic)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentele transmise, să furnizăm produsele

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

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

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile în termenele stabilite.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de d.e
zile,

(durata in litere si cifre)
respectiv până la data de şi ea va ramâne obligatorie

(ziualluna/anulj
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 opţiunea 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 __ 1__ 1__

________ ,' în calitate de
semnez

__________ ., legal autorizat să

(semnatura)
oferta pentru şi în numele "

(denumire/nume operator economic)



OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

CENTRALIZA TOR DE PRETURI

l

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.

TOTAL

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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