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INVITAŢIE DE PARTICIPARE

CONPET S.A. Ploieşti demarează o selecţie de oferte În vederea achiziţiei de servicii ce are ca
obiect "Servicii pentru executarea verificarii, intretinerii si repararii instalatiei de evacuare a
furnului si gazelor fierbinti in caz de incendiu Cladire Dispecerat Central CONPET, Str. Anul 1848,
nr. 1.3"

Modul de finalizare a selecţiei de oferte: contract.
În acest sens vă invităm să depuneţi oferta dumneavoastră tehnico - economică, având În vedere

următoarele precizări:
• Preţul ofertat va fi prezentat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derulare 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).

• Valoarea estimata a serviciilor: 60.000 lei/3 ani, fara TVA.
• Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat aceasta sa respecte cerintele prevazute

in Caietul de Sarcini atasat si sa asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei
intre acesta si cerintele respective.

• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părţ,ile con tracta nte. Durata
contractului: 3 ani de la intrarea in vigoare.

• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.
• Ofertantii trebuie sa detina toate avizele si autorizatiile necesare serviciilor pentru executarea

verificarii, intretinerii si repararii instalatiei de evacuare a fum ului si gazelor fierbinti in caz de
incendiu si sa le prezinte.
Oferta se va depune la registratura societăţii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3,

in plic sigilat, până la data de 24.09.2015, ora 16.00. Pe plic se va menţiona procedura pentru care a
fost depusă, respectiv "Servicii pentru executarea verificarii, intretinerii si repararii instala tiei de
evacuare a fum ului si gazelor fierbinti in caz de incendiu Cladire Dispecerat Central CONPET, Str.
Anul 1848, nr. 1-3".

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/int.2235.
Anexăm prezentei următoarele:

proiect de contract;
caiet de sarcini;,

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,

Şef Serviciu Achiziţii
Jr. Agripina Tircavu
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Director Departament MGT
Achizitii/ar si Investitii/ar

Ing. Radu Albu

M
Serviciul Achizitii

Exp.A.P. Alina Minzicu

~



•

CONPET S.A. PLOIESTI

CAIET DE SARCINI

"SERVICII PENTRU EXECUTAREA VERIFICARII, INTRETINERII SI
REPARARII INSTALATIEI DE EVACUARE A FUMULUI SI GAZELOR

FIERBINTI IN CAZ DE INCENDIU DISPECERAT CENTRAL
CONPET S.A. Ploiesti, STR.ANUL 1848, NR.1-3"
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1. GENERALITATI
1.1. Date Generale

Prezentul Caiet de Sarcini contine principalele cerinte ce trebuie indeplinite
de prestatoru I de mentenanta si service a instalatiei de evacuare a fumului si
gazelor fierbinti in caz de incendiu din cadrul Cladiri Dispecerat Central Conpet, str.
Anul 1848.

Executia serviciilor se va realiza in conformitate cu prevederile standardelor
de calitate si a legislatiei in vigoare.

Prezentele specificatii nu inlocuiesc celelalte acte normative si de executie
care vor trebui sa fie cunoscute si respectate pe parcursul derularii serviciilor.

Serviciile se vor executa in ordinea descrisa in desfasurator (etapizarea
lucrarilor) .

Preliminar intocmirii ofertei, ofertantul va vizita amplasamentele si va
prezenta in acest sens un document semnat pe propria raspundere si vizat de
beneficiar care sa confirme faptul ca si-a insusit conditiile din teren privind executia
serviciilor

1.2. Denumirea Beneficiarului

Beneficiarul achizitiei este CONPET SA Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, Str.
Anul 1848 nr. 1-3.

1.3. Locatie

Instalatie de evacuare a fumului si gazelor fierbinti in caz de incendiu din
cadrul Cladiri Dispecerat Central Conpet, str. Anul 1848 , nr 1-3,Ploiesti.

2. Specificatii privind intocmirea si prezentarea ofertei

2.1. Serviciile care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini,
Mentenanta si service-ul instalatiei de evacuare a fumului si gazelor fierbinti

in caz de incendiu din cadrul Cladiri Dispecerat Central Conpet, str. Anul 1848,se
imparte in doua categorii, dupa cum urmeaza:
A) mentenanta instalatiei de evacuare a fumului si gazelor fierbinti in caz de
ince~~!u din cadrul Cladiri Dispel(erj;.ltcrntral Conpet, str. Anu11848.
(reVIZIIprogramate): >:e"""'eyt-t1~
- se realizeaza pe baza unui program stabilit de comun acord cu beneficiarul;
- principalele operatiuni care se executa la aceasta categorie de servicii sunt

mentionate la punctul 2.2. alin.1
B) reparatii ale defectelor accidentale constatate cu ocazia reviziilor sau la

sesizarea beneficiarului.
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2.2. Date despre oferta

(1) Principalele operatiuni care se executa cu ocazia revizii lor programate
(mentenanta) sunt urmatoarele:

- verificare functionare ventilatoare de evacuare fum - producator FRANCE AIR 9 buc.
- verificare functionare clapete antifoc - producator RF-TEHNOLOGIES NV, Belgia 40 buc
-Efectuarea testelor finale de functionare a sistemului in caz de incendiu
- reviziile se vor face semestrial ( de 2 ori pe an)

In urma reviziei se va incheia un proces verbal de constatare.
Nota: Toate operatiunile prezentate la alineatul (1) sunt obligatorii si vor fi cotate financiar
detaliat.

(2) Pentru reparatia defectelor accidentale constatate cu ocazia reviziilor programate
sau la sesizarea beneficiarului, principalele operatiuni si piesele de schimb aferente
remedierii defectelor, vor fi prezentate in mod distinct de ofertant, dupa modelul de
la alineatul (1).

(3) Serviciile vor fi executate in conformitate cu standardele si procedurile nationale si
internationale in domeniu.

(4) Oferta financiara va fi prezentata separat pentru fiecare dintre cele doua categorii
de servicii specificate la punctul 2.1., dupa cu m urmeaza:

a) Revizii programate (A)
pret total: ./revizie:
defalcarea pretului total pe operati uni:

a)- verificare functionare ventilatoare de evacuare fum - producator FRANCE AIR 9 buc.
b)- verificare functionare clapete antifoc - producator RF-TEHNOLOGIES NV, Belgia 40 buc
c)-Efectuarea testelor finale de functionare a sistemului in caz de incendiu

b) Reparatia defectelor accidentale (8)
- pret mediu unitar manopera pentru servicii reparatii, valabil pe toata

perioada de derulare a contractului.
- pret mediu cu transportul pana la locatie (.... Iei/km), valabil pe toata

perioada contractului.

Nota 1: Se vor prezenta toate autorizatiile specifice acestui gen de lucrari conform
legislatiei in vigoare,autorizatie ISU ( conditie eliminatorie)
Nota 2: Lista de preturi unitare pentru piesele de schimb se va justifica cu factura
de achizitie de la distribuitor sau producator.
Nota 3: Manopera medie include: C~S, CASS, somaj, indirecte si profit si va
include tot personalul de specialitate pentru reparatia defectelor de orice natura.

3. Etapizarea serviciilor in caz de avarii accidentale.

Serviciile de reparatii accidentale se vor desfasura dupa urmatoarea
procedura:
3.1. Beneficiarul anunta Prestatorul despre aparitia unei defectiuni la instalatia de
evacuare a fumului si gazelor fierbinti in caz de incendiu din cadrul Cladiri
Dispecerat Central Conpet, str. Anul 1848, nr1-3, Ploiesti.
3.2. Prestatorul va efectua operatiunile de interventie si reparatie si reparatii accidentale
in urma comenzilor lansate de beneficiar.
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Lucrarile de interventii si reparatii acccidentale se vor executa de catre furnizorul
de servicii in termen de:

-max.24 ore pentru lucrarile de reparatii cu piese din stocul de siguranta
de la primirea comenzii,fax,mail sau solicitare telefonica de la beneficiar

-max.48 ore pentru lucrarile de interventii si reparatii cu piese aduse din
import de la primirea comenzii,fax,mail sau solicitare telefonica de la beneficiar
3.3. Efectuarea reparatiilor care presupun montarea de piese de schimb, se vor
executa dupa ce, in prealabil, a fost prezentat raportul tehnic al tehnicianului de
service, care va intocmi in acest sens o oferta in care se vor specifica, cantitatea,
pretul si termenul de livrare a componentelor care trebuiesc Înlocuite.

4. Conditii de receptie a serviciilor
4.1. Receptia la terminarea serviciilor

Prestatorul va comunica Beneficiarului data finalizarii serviciilor prevazute in
contract.

Receptia la terminarea fiecarei actiuni se va face pe baza de proces verbal
incheiat intre Prestatorul si persoana desemnata de beneficiar pentru locatie.

5. Termen contractua I
Se solicita contractarea serviciilor pe o perioada de 3 ani.

6.MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Specificatia tehnica s-a intocmit pe baza precizarilor din Legea 319/2006-Legea de
munca ,apararea vietii,integritatii corporale si sanatatii angajatilor si a altor
persoane participante la procesul de munca.
Documentele care vor fi respectate in mod obligatoriu de catre toti factorii
participanti la realizarea lucrarilor sint:

-Legea 319/2006-Legea securitatii in munca
-HG 300/2006-Privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru

santiere temporare sau mobile.
-HG 493/2006-Privind cerinte minime de securitate si sanatate referitoare

la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.
-HG 971/2006-Privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si

Isau de sanatate la locul de munca.
-HG 1048/2006-Privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru

utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de munca.
-HG 1146/2006-Privind cerintele minime de securitate sÎ sanatate pentru

utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca ,precum si
normele metodologice pentru aplicarea Legii securitatii si sanatatii in munca .
Se garanteza eficienta masurilor de protectia muncii protectia mediului si PSI
cuprinsa in specificatia tehnica la nivelul cerut de actualele normative in vigoare.
Inainte de inceperea lucrarilor conducatorul locului de munca va lua urmatoarele
masuri de munca

-Va solicita permis de lucru zilnic
-Va instrui salariatii cu masurile necesare

1. Garantia acordata lucrarii
7.1. Garantia acordata in cadrul serviciilor executate in cadrul reviziilor programate
este de minim 6 luni.
7.2. Garantia acordata serviciilor si pieselor de schimb utilizate cu ocazia
reparatiilor accidentale va fi de minim 24 luni.



8. Toate conditiile si documentele solicitate in prezentul caiet de sarcini sunt
minimale; lipsa, incorectitudinea sau situarea sub pragul specificat, atragand
eliminarea ofertei.

Conditiile si documentele solicitate in acest capitol se vor prezenta exact in
ordinea si forma solicitata.

Ofertantul trebuie sa completeze in clar toate Cerintele Tehnice ( nu se admit
trimiteri la documente atasate ) si sa se ataseze ofertei toate documentele
solicitate.

Director Directia Econom
Ec. Sanda Toader

Director Departament MGT Achizitiilor sI Investitiilor
Ing. Radu Albu fl~

Sef Serviciul A~mi istrativ
Ing. Vasi n an

~

Intocmit
Ing. Dudu Florentin

"



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

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

Intre
1. PARTILE CONTRACTANTE
CONPET S.A. PLOIESTI, str. Anul 1848, nr. 1-3, Ploieşti, jud. Prahova, telefon

0244/401330, fax 0244/516451, 402304, Înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J29/6/1991,
cod fiscal RO 1350020, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca
Comercială Română - Sucursala Ploieşti, reprezentată prin ing. Liviu lIasi - Director General şi ec.
Sanda Toader - Director Economic, În calitate de ACHIZITOR

si
................................... cu sediul in , Str , nr , jud .

............... , telefon , fax , cod de inregistrare fiscala , inregistrata
la Registrul Comertului sub numarul avand cod IBAN
........................................ deschis la , reprezentata prin , in calitate de
PRESTATOR

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prestatorul se obliga sa presteze "Servicii pentru executarea verificarii, intretinerii si

repararii instalatiei de evacuare a furnului si gazelor fierbinti in caz de incendiu Cladire
Dispecerat Central CONPET, Str. Anul 1848, nr. 1-3", in perioadele convenite, in conformitate
cu propunerea tehnico - economica - Anexa 1, cu Caietul de sarcini - Anexa 2 si cu obligatiile
asumate prin contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea serviciilor prestate pe perioada derularii contractului este de Iei fara

TVAtan, respectiv Iei fara TVAt3 ani.
3.2. Preturile prezentate in Anexa 1 sunt ferme pe toata durata contractului

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti contractante

si se deruleaza pe o perioada de 3 ani de la data semnarii contractului.
4.2. Interventiile si reparatiile accidentale se vor executa de catre prestator in termen de:
a) maxim 24 de ore de la primirea comenzii pentru serviciile de reparatii cu piese din stocul

de siguranta;
b) maxim 48 de ore de la primirea comenzii pentru serviciile de interventii si reparatii cu

piese aduse din import.

5. DEFINITII
In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti incheiat intre o

autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un prestator de servicii, in calitate de prestator;
b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul

contract;
c) valoarea contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in

Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
f) forţa majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargo.

g) ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184
din Noul Cod de procedura civila (L 134/2010).
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h) C.T.E. - Consiliul Tehnic Economic al SC Conpet SA

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) propunerea tehnico-economica - Anexa nr.1
b) caietul de sarcini - Anexa nr.2;
c) documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie - Anexa nr. 4;
d) Conventie privind Sanatatea si Securitatea in Munca - Situatii de Urgenta - Protectia

Mediului;
e) alte anexe la contract.

7. STANDARDE
7.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre

prestator in propunerea sa tehnica.
7.2. (1) Prestatorul garanteaza ca la data receptiei servicul executat va avea calitatile

declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi
afectat de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.

(2) La lucrarile la care se fac incercari, calitatea probei se considera realizata daca
rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

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

acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
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

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

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Prestatorul are obligatia de a despăgubi achizitorul Împotriva oricăror:
a) reclamatii şi actiuni În justitie, ce rezultă din Încălcarea unor drepturi de proprietate

intelectuală (brevete, nume, mărci Înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau În legătură cu produsul achizitionat;

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu exceptia situatiei În
care o astfel de Încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini Întocmit de către achizitor.

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

scopul asigurarii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului.

(2) Garantia de buna executie se constituie prin depunerea acesteia intr-un cont deschis in
favoarea Achizitorului, la o banca agreata de ambele parti. Garantia bancara pentru buna executie
a prezentului contract este in cuantum de 10% din valoarea totala, fara TVA, a contractului.

(3) In termen de 10 zile de la data semnarii contractului, Prestatorul va prezenta
Achizitorului adresa de confirmare din partea bancii, prin care aceasta ii comunica beneficiarului
codul IBAN al contului deschis precum si dovada virarii in acest cont a 10% din valoarea estimata
totala a contractului, respectiv suma de Iei.

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

10.3. Garantia de buna executie se restituie de catre Beneficiar, Prestatorului, in cel mult
14 zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin prezentul contract daca
Achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei

11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
11.1. (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciului in conformitate

cu normele in vigoare. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

(2) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile care fac obiectul contractului cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.

(3) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele
umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

11.2. Prestatorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

12. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI
12.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului orice facilitati si/sau

informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare pentru
indeplinirea contractului.

12.2. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor la scadenta.

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

conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul de sarcini.
13.2. Serviciile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract si

prevederile Caietului de Sarcini - Anexa 2. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris
Prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.

14. GARANTIA SERVICIILOR
14.1. Garantia acordata in cadrul serviciilor executate in cadrul reviziilor programate este de

6 luni.
14.2. Garantia acordata serviciilor si pieselor de schimb utilizate cu ocazia reparatiilor

accidentale este de 24 de luni.
14.3. (1) În perioada de garantie prestatorul are obligatia, În urma dispozitiei date de

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

(2) Prestatorul are obligatia de a efectua toate activitătile prevăzute la alin. (1), pe cheltuială
proprie, În cazul În care ele sunt necesare ca urmare a:

a) utilizării de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului; sau

b) neglijentei sau neÎndeplinirii de către prestator a oricăreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care Îi revin În baza contractului.

(3) În cazul În care defectiunile nu s-au produs din vina prestatorului, serviciile fiind efectuate
de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări
suplimentare.

14.4. În cazul În care prestatorul nu execută lucrarile prevăzute la art. 14.3 alin. (1),
achizitorul este Îndreptătit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la prestator sau retinute
din sumele cuvenite acestuia.

15.1NCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
15.1. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora

prevazuta sa fie terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizata in
termenul convenit de parti.
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(2) In cazul in care:
a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului; sau
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea

contractului de catre prestator, indreptatesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, partile vor revizui, de comun acord, perioada
de prestare si vor semna un act aditional.

15.2. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta termenele de
publicare prevazute la clauza 4 a prezentului contract, acesta are obligatia de a notifica acest
lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea termenelor de publicare se face cu acordul partilor, prin
act aditional.

15.3. Cu exceptia prevederilor clauzei 18 si in afara cazului in care achizitorul este de acord
cu o prelungire conform clauzei 13.2, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
achizitorului de a solicita penalitati prestatorului potrivit prevederilor clauzei 15.

16. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
16.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155, alin. 1, Cod Fiscal, pe baza

documentelor justificative prezentate de prestator si acceptate de achizitor, documente care sa
ateste ca prestarea serviciilor s-a efectuat in conditii tehnice de calitate.

16.2. Termenul de plata al facturilor este de 30 zile de la data inregistrarii acestora la
achizitor.

16.3. Piesele de schimb vor fi obligatoriu insotite de factura si Certificat de garantie pentru
o perioada de 24 de luni.

17. PENALITATI, DAUNE -INTERESE
17.1. În cazul in care, prestatorul nu isi indeplineste, in termenele prevazute la art. 4 al

prezentului contract, obligatiile asumate, prestatorul are obligatia de a plati achizitorului penalităti
În cuantum de 0,5 %/zi din valoarea serviciilor neefectuate sau a celor necorespunzătoare,
incepand cu prima zi de intarziere. Penalitătile pot depăşi cuantumul sumelor datorate.

17.2. Penalitătile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul va achita În termen de
3 (trei) zile lucrătoare de la primirea notificării suma calculata drept penalitati. Achizitorul va emite
factură către prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

17.3. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadelor prevazute la art. 16, 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.

18. REZILEREA CONTRACTULUI; INCETAREA CONTRACTULUI
18.1. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti

dă dreptul părtii lezate de a cere rezilierea contractului de prestari servicii şi de a pretinde plata de
daune-interese.

(2) Daca in perioada de derularea a contractului, prestatorul:
-nu a prezentat in termen documentul privind constituirea garantiei de buna executie;
-a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din

servicii fara acceptul achizitorului;
-prestatorul depaseste cu 30 zile termenul prevazut la art. 4;
-refuză sau nu reuşeşte să respecte instructiunile motivate ale achizitorului;
-autor;zatiile prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului;
-nu obtine in cel mai scurt timp o noua autorizatie in cazul in care cea veche a expirat
achizitorul va notifica prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, În termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către achizitor, prestatorul nu-

si remediaza aceste aspecte, achizitorul poate, printr-o a doua Înştiintare emisă În termen de 21 de
zile, sa considere contractul desfiintat de plin drept (pact comisoriu de grad III) si să rezilieze
contractul.

18.2. (1) Achizitorul Îşi rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul de prestari servicii,
În cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante 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.

18.3. La rezilierea contractului conform art. 18.1(2) achizitorul are dreptul de a pretinde
daune - interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la data rezilierii.
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Suma neta cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de
reziliere a contractului.

18.4. În cazul prevăzut la art. 18.2 (1) prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită până la data denuntării unilaterale a
contractului.

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

19.5UBCONTRACTAREA
19.1. (1) Prestator nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea

tehnico-economica sau numai dupa obtinerea acordului scris din partea achizitorului. Schimbarea
subcontractantului nu va schimba pretul contractului.

(2) Prestator raspunde in mod direct fata de achizitor 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.

19.2. (1) Prestator are obligatia de a prezenta la data semnarii prezentului contract toate
contractele Încheiate cu subcontractantii desemnati.

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

19.3. Prestator este pe deplin răspunzător fată de achizitor de modul În care Îndeplineşte
contractul.

20. FORTA MAJORA
20.1. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
20.2. 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.
20.3. 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.

20.4. 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 plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

21. SOLUTIONAREA LITIGII LOR
21.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau

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

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

22. COMUNICARI
22.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul

primirii.
(3) Data comunicarii se considera data luarii la cunostinta.
(4) Pe parcursul derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenta intre parti, vor fi elaborate in limba romana.
22.2. Modificarea prezentului contract se va face numai prin act aditional incheiat intre parti,

ce face parte integranta din contract.
22.3. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia

confirmarii in scris a primirii comunicarii.

23. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
23.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
24. CLAUZE FINALE
24.1. Prezentul contract impreuna cu anexele sale reprezinta vointa partilor si inlatura orice

alta neintelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
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Prezentul contract s-a incheiat astazi,
originale, cate unul pentru fiecare parte.

_____ , la Ploiesti, in doua exemplare
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