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INVITATlE DE PARTICIPARE

o PE7f

CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de
achizitii ce are ca obiect "servicii de realizare website Conpet".

În acest sens vă invităm să depuneţi oferta dumneavoastră tehnica - economică, având În
vedere următoarele precizări:
• Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 120 zile timp in care avem

obligatia de a atribui contractul.
• Preţul 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 solicitate in
caietul de sarcini.

• În vederea obţinerii datelor necesare pentru fundamentarea ofertelor, vă rugăm să contactaţi
reprezentanţii serviciului Comunicare si Relatii Publice, din cadrul CONPET SA. Persoana de
contact - Şef serviciu: psh. Robert Vladescu, tel. 0244/401360, int. 2430.

• 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 zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.
• Valoarea estimata a achizitiei este de 36.000 lei fara TVA.

Oferta se va depune la rf1B.{straturafJociet~ noastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3,
in plic sigilat, până la data de ~:.{)r;; ~.!J. Pe plic se va menţiona procedura pentru care
a fost depusă, respectiv "servicii de realizare website Conpet."

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 0244/401360/2224 sau pe
adresa de email camelia.barbuceanu@conpet.ro.

Anexăm prezentei proiect de contract, caietul de sarcini si formularul de oferta.

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,

SEF SERVICIU ACHIZITII
Jr. Agripin a Tircavu

~

SERVICIU ACHIZITII

Exp. AP.(JJU 25:'uceanu

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


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:
O depunem ofertă alternativă, ale carei 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 __ /__ /__

________ ,.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:

pretul aferent realizarii si implementarii websiteului Iei,
pretul aferent functionarii websiteului - mentenanta si dezvoltare post lansare (pct.
3.1.8. din caietul de sarcini) Iei,
pretul pentru eventualele licente pentru programe ce necesita instalare pe serverul
CONPET Iei.

pretul total oferta Iei.

Operator economic,

(semnatura autorizata)



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

1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. 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 de pe langa Tribunalul Prahova sub numarul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB
0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată legal
prin dl. ing. lIasi Liviu - Director General si d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de
BENEFICIAR
şi

1.2. SC SRL cu sediul in , str , nr , jud , telefon
................ , fax , cod de inregistrare fiscala RO , inregistrata la Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul sub numarul , avand cod IBAN
........................ , deschis la , reprezentata legal prin - Director General, in
calitate de PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze "servicii de realizarea website Conpet", in conditiile

stabilite in propunerea tehnico-financiara şi În conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul
contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Pretul total convenit, platibil prestatorului de catre beneficiar este de Iei, fara

TVA, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti contractante si

se deruleaza pe o perioada de 2 ani si include realizare site, mentenanta si dezvoltare post lansare
website.

4.2. Termenul de realizare a website Conpet este de 3 luni de la data semnarii contractului.
4.3. Implementarea website-ului pe serverul Conpet se va face in termen de 10 zile lucratoare

de la acordarea avizului "Bun de executie" de catre Beneficiar.
4.4. Termenul de interventie pentru mentenanta, este de maximum 24 ore de la semnalare de

catre beneficiar - in cazul problemelor de mentenanta, respectiv in termenele cerute de beneficiar -
pentru situatiile ce necesita dezvoltare post lansare.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract si toate anexele sale; actul juridic care reprezintă acordul de

voinţă al celor două părţi, Încheiat Între beneficiar, şi prestator;
b) beneficiar si prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite În prezentul

contract;
c) valoarea contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, În baza contractului,

pentru Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) destinaţie finală - locul unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile in cauza;
e) 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.
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f) ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

6. EXECUTARE
6.1. Executarea contractului incepe la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
7.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) caiet de carcini - Anexa nr. 1;
b) propunerea tehnico-financiara - Anexa nr. 2;
c) acte aditionale, daca exista;

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
8.1. 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 sau in legatura cu prestarea serviciilor;

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

9. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
9.1. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute in prezentul contract, respectiv, sa

asigure elaborarea website Conpet, inclusiv mentenanta si dezvoltare post lansare website, cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu propunerea sa
tehnica, anexa la contract si cu termenele convenite la art. 4 al contractului.

(2) Prestatorul se obliga sa opereze eventualele modificari in continutul informatiilor primite,
pana la acordarea avizului "Bun de executie" de catre beneficiar.

(3) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, 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.

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

9.3. Pentru realizarea website-ului CONPET prestatorul se obliga sa asigure urmatoarele
servicii:

9.3.1. Conceperea structurii site-ului (arhitectura site-ului) si specificarea functionalitatii paginilor
(wireframes);

9.3.2. Creare design personalizat, original, usor de accesat si navigat pentru utilizatori;
9.3.3. Concepere text, realizare de fotografii profesionale la solicitarea beneficiarului, prelucrare

imagini la standarde web, integrarea textului cu imaginile, realizare variante in limbile romana si
engleza (traducerea textului in limba engleza se asigura de catre beneficiar). Informatiile brute
necesare pentru conceperea textului se vor comunica de catre beneficiar.

9.3.4. Instalarea unei platforme CMS (Sistem de Management al Continutului), cu posibilitatea
de: administrare usoara a site-ului, adaugare nelimitata de pagini si imagini, actualizare a informatiilor
in orice moment (adaugare a unui anunt nou, o modificare urgenta a textului sau a unei imagini, a unei
oferte), motor de cautare intern, administrarea si actualizarea informatiilor de catre anumiti utilizatori
desemnati, pe un port accesibil din reteaua interna a societatii, nu din internet.

9.3.5. Dezvoltare website pentru terminalele disponibile in prezent (desktop, laptop, tableta,
telefon mobil). Asigurarea caracteristicii «responsive» (optimizare pentru rezolutii diferite, incepand de
la 1024 x 768 pixeli) pentru layout-ul agreat de beneficiar. Asigurare testare si corectare erori pentru
toate browserele aflate in utilizare (CHROME, Mozilla Firefox, Internet Explorer, OPERA, SAFARI etc.).
Testarea produsului final se va face si pe serverul CONPET.
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9.3.6. Website-ul va fi gazduit pe un server al CONPET S.A., care ruleaza intr-o masina virtuala
cu Windows Server 2012, aflat in reteaua interna a societatii si publicat catre internet printr-un server
TMG

9.3.7. Training de utilizare a interfetelor de administrare, pentru un numar de minim 20 de
utilizatori.

9.3.8. Mentenanta si dezvoltare (adaugare elemente noi) post lansare website asigurata pentru
2 (doi) ani. Solicitarile privind mentenanta si dezvoltarea dupa publicarea site-ului pe serverul
CONPET, se vor rezolva in maxim 24 de ore de la semnalare - in cazul problemelor de mentenanta,
respectiv in termenele cerute de beneficiar - pentru situatiile ce necesita dezvoltare post lansare.

9.3.8. Optimizare SEO/ link-uri SEF.
9.3.9. Instalare soft de monitorizare a traficului.

10. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
10.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului, in format electronic,

elementele si materialele de baza necesare pentru realizarea website CONPET, in termen de 10 zile
lucratoare de la data semnarii contractului.

10.2. Beneficiarul, pentru fiecare etapa prevazuta la art. 9.3.1.pana la 9.3.5. va da aviz/etapa.
Pentru varianta finala a website-ului (rom./engl.), beneficiarul va da "Bun de executie".

10.3. Beneficiarul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului
contract, către prestator, În termenul scadent prevazut in prezentul contract.

11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
(1) Garantia de buna executie este in procent de 10% din valoarea contractului fara TVA,

respectiv Iei (RON).
(2) Garantia se constituie prin scrisoare de garantie bancara emisa de o banca agreata de

ambele parti in favoarea beneficiarului. Scrisoarea de garantie se va prezenta de catre prestator
beneficiarului in termen de 10 zile de la semnarea contractului si va avea o valabilitate de 24 luni.

(3) Din scrisoarea de garantie trebuie sa reiasa, fara echivoc, ca societatea bancara va plati
Beneficiarului, CONPET S.A. Ploiesti, suma solicitata la prima si simpla cerere a Beneficiarului Conpet.

11.1. Benficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator obligatiile
asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, beneficiarul
are obligatia de a notifica pretentia prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

11.2. Garantia de buna executie se va restitui de catre beneficiar catre prestator in termen de
30 zile de la data finalizarii contractului, daca beneficiarul nu a ridicat pana la acea data pretentii
asupra ei.

12. MODALITATI DE PLATA
12.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155, alin. 1, din Legea 571/2003 privind Codul

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

12.2 Termenul de plată: max. 30 de zile de la Înregistrarea facturii la Beneficiar.

13. PENALlTĂŢI
13.1. În cazul in care, prestatorul nu isi indeplineste, in termenele prevazute la art. 4 al

prezentului contract, obligatiile asumate, beneficiarul va calcula penalităţi În cuantum de 0,5 %/zi din
valoarea lucrarilor neefectuate sau a celor necorespunzătoare, incepand cu prima zi de intarziere.
Penalităţile nu pot depăşi cuantumul sumelor datorate. Neconformitatile se vor consemna printr-o
notificare in care se va specifica perioada de penalizare, preturile din oferta financiara si va fi semnata
de catre serviciul solicitant al beneficiarului.

13.2. Penalităţile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul va achita În termen de 5
(cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării suma calculata drept penalitati. Beneficiarul va emite
factură către prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.
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13.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadelor prevazute la art. 12.1, acesta are obligatia de a plati penalitati in cuantum de 0,5 %/zi din
valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

13.4. 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.

14. REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI
14.1. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin art. 9-10 din contract de catre una dintre parti

da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-
interese.

(2) Dacă in perioada de derulare a contractului, prestatorul:
a) a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din

contract fara acceptul beneficiarului;
b) depaseste cu 30 de zile termenul prevazut la art. 4;
c) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului;
d) autorizatiile prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului,

beneficiarul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
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.

14.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 10
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrara interesului public.

14.3. La rezilierea contractului conform art. 14.1. (2), beneficiarul are dreptul de a pretinde
daune-interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la data rezilierii. Suma
neta de plata va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de reziliere a
contractului.

14.4. In cazul prevazut la art. 14.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

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

15. FORTA MAJORA
15.1. Forţa majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţioneaza.
15.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
15.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,

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

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

16. SOLUTIONAREA L1TIGIILOR
16.1. Beneficiarul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

16.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative beneficiarul si prestatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti competente material de la sediul beneficiarului.

Page 40f5



17. COMUNICĂRI
17.1. (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 acestuia, inclusiv

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

scris a primirii comunicării.

18. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
18.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

19. CLAUZE FINALE
19.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile

contractante.
19.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,

reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara
incheierii lui.

19.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective
nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, in 2 (doua) exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
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, CONPET

ee

Serviciul Comunicare si Relatii Publice

AVIZAT,
Director General
ing. Liviu

e
e

1. Obiectul contractului: REALIZARE WEBSITE CONPET S.A..

2. Cod CPV: 72413000-8

3. Conditii tehnice minime obligatorii:

3.1. Pentru realizarea website-ului CONPET se vor asigura urmatoarele servicii:

3.1.1. Conceperea structurii site-ului (arhitectura site-ului) si specificarea
functionalitatii paginilor (wireframes) ;

3.1.2. Creare design personalizat, original, usor de accesat SI navigat pentru
utilizatori.

3.1.3. Concepere text, realizare de fotografii profesionale la solicitarea
beneficiarului, prelucrare imagini la standarde web, integrarea textului cu
imaginile, realizare variante in limbile romana si engleza (traducerea textului
in limba engleza se asigura de catre beneficiar). Informatiile brute necesare
pentru conceperea textului se vor comunica de catre beneficiar.

3.1.4. Instalarea unei platforme CMS (Sistem de Management al Continutului), cu
posibilitatea de:

- administrare usoara a site-ului;

- adaugare nelimitata de pagini si imagini;

mailto:conpet@conpet.ro;
http://www.conpet.ro
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- actualizare a informatiilor in orice moment (adaugare a unui anunt nou, o
modificare urgenta a textului sau a unei imagini, a unei oferte);

- motor de cautare intern;

- administrare si actualizare a informatiilor de catre anumiti utilizatori
desemnati, pe un port accesibil din reteaua interna a societatii, nu din
internet.

3.1.5. Dezvoltare website pentru terminalele disponibile În prezent (desktop,
laptop, tableta, telefon mobil). Asigurarea caracteristicii «responsive»
(optimizare pentru rezoluţii diferite, Începand de la 1024 x 768 pixeli) pentru
layout-ul agreat de beneficiar. Asigurare testare şi corectare erori pentru
toate browserele aflate În utilizare (CHROME, Mozilla Firefox, Internet
Explorer, OPERA, SAFARI etc.). Testarea produsului final se va face şi pe
serverul CONPET.

3.1.6. Website-ul va fi găzduit pe un server al CONPET S.A., care rulează Într-o
maşină virtuală cu Windows Server 2012, aflat În reţeaua internă a societăţii
şi publicat către internet printr-un server TMG.

3.1.7. Training de utilizare a interfeţelor de administrare, pentru un număr de
minim 20 de utilizatori.

3.1.8. Mentenanţă şi dezvoltare (adaugare elemente noi) post lansare website
asigurată pentru 2 (doi) ani. Solicitările privind mentenanţa şi dezvoltarea
după publicarea site-ului pe serverul CONPET se vor rezolva În maxim 24
de ore de la semnalare - În cazul problemelor de mentenanţă, respectiv În
termenele cerute de beneficiar - pentru situaţiile ce necesită dezvoltare post
lansare.

3.2. Optimizare SEO/ Iink-uri SEF.

3.3. Instalare soft de monitorizare a traficului.

4. ALTE CERINTE:
- Se va asigura toată gama de servicii solicitate (pct. 3.1.). Nu vor fi luate În considerare

ofertele firmelor care nu asigură integrat toate serviciile; nu se accepta subcontractare.

- Participantii la licitaţie vor prezenta produse similare (site-uri cu design personalizat,
original) realizate În condiţiile solicitate În prezentul caiet de sarcini.
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- Pentru fiecare din etapele prevăzute la punctul 3.1. (de la 3.1.1. pana la 3.1.5) se va da
aviz de etapă.

- Executantul va respecta conţinutul informaţiilor brute transmise de beneficiar şi
culorile solicitate de acesta.

- Executantul se obligă să opereze eventuale modificări În conţinutul website-ului (text
sau foto), până la acordarea avizului "Bun de executie" de către beneficiar.

- Pentru varianta finală a web site-ului (rom.lengl.) se va da "Bun de execuţie".

- Implementarea web site-ului pe serverul CONPET S.A. se va face În termen de 10 zile
lucrătoare de la acordarea avizului "Bun de execuţie".

- Costurile aferente dezvoltării şi funcţionării web site-ului (de la 3.1 pana la 3.3),
precum şi costul eventualelor licenţe pentru programe ce necesită instalare pe serverul
CONPET vor fi detaliate În ofertă.

- Prestatorul se oblige să realizeze website-ul CONPET În termen de 3 (trei) luni de la
data semnării contractului. Durata totală a contractului este de (2) doi ani şi include
realizare site, mentenanţă şi dezvoltare post lansare website.

- Scadenţa plăţilor: 30 de zile de la data Înregistrării facturii la beneficiar.

Sef Serviciu Comunicare si Relatii Publice
RObertVlad~'

Specialist Relatii Publice

I And;:tEna e~ .
e ~e /
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