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INVITATlE DE PARTICIPARE
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CONPEf

CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de
furnizare ce are ca obiect "furnizare 9 buc. motocoasa cu roti"

În acest sens vă invităm să depuneţi 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.
• 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 prevazute
in Caietul de Sarcini atasat si sa asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei
intre acesta si cerintele respective.

• În vederea obţinerii datelor necesare pentru fundamentarea ofertelor, vă rugăm să contactaţi
reprezentanţii serviciului Mecanic, din cadrul CONPET SA. Persoana de contact - Şef serviciu:
ing. Narcis Stoica, tel. 0244/401360, int. 1334.

• Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către păr1)le contractante.
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.
• Valoarea estimata a achizitiei este 120.000 lei, fara TVA.

Oferta se va depune la registratura soC~ii f1,D8stre,situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr.
1-3, in plic sigilat, până la data de)l., ..ar.: .I ..L , ora 16.00. Pe plic se va menţiona
procedura pentru care a fost depusă, respectiv "furnizare 9 buc. motocoasa cu roti".

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 si caietul de sarcini.

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,

SEF SERVICIU ACHIZITII

Jr.A~rcavu
SERVIC/lJ..ACHIZITII

Exp. AP.cF;aft)'uceanu

mailto:conpet@conpet.ro;
http://www.conpet.ro
mailto:camelia.barbuceanu@conpet.ro.
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Caiet de sarcini
Subiect: MOTOCOASE CU ROTI

@
CONPET

Director Departament Mentenanţă,
Ing. Marius I\~te

V\J
CAIET DE SARCINI
MOTOCOASE cu ROTI

1. BENEFICIAR

S.C. CONPET SA - cu sediul central in Ploieşti, Str. Anul 1848 nr. 1-3, cod 100559, jud.
Prahova, Înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J26/6/22.01.91, cod fiscal 1350020, cont virament
IBAN nr.R088RNCB3900000001700001 deschis la B.C.R. Ploieşti, reprezentată prin Director
General ing. Liviu lIasi şi Director Economic ec. Sanda Toader.

2. INFORMATII GENERALE SI TEHNICE

i~,.-

Cerinte minime obligatorii
Motor:
Capacitate cilindrica:
Putere motor:
Volum rezervor:
Numar cilindri:
Ambreiaj:
Filtru de aer:
Cutia de viteze:
Priza de putere:
Ghidonul:
Transmisie:
Nivel de zgomot redus:
Roti motoare Pneumatice:
Inversor de sens:

Accesorii:
Bara de taiere:
Freza pentru zapada:

pe benzina, in patru timpi (de preferat Honda/Subaru) ;
min. 270 cm3;

min. 6.0 CP;
> 51; .
1;
cu control manual;
in baie de ulei;
7 viteze( 4 viteze inainte+ 3 viteze inapoi) ;
independenta cu sistem de cuplare rapida;
reglabil pe inaltime;
profesionala in baie de ulei;
conform normelor in vigoare;
4-10";
cu control de pe ghidon.

min. 140 cm;
min.60 cm

Sisteme de sigurantă:
- Oprire automata a motorului in cazul pierderii controlului asupra masinii;
- Sistem antivibratii;
- Echipata cu sistem de cuplare rapida a lamei de taiere.

3. PRECIZĂRI

Perioada de garanţie a utilajului: minim 2 ani
Instrucţiuni de utilizare În limba română.
Service in perioada post-garantie (Ia cerere) pe minim 5 ani, cu asigurarea pieselor de schimb
originale de la producator.
La livrare furnizorul va efectua proba utilajului şi instruirea personalului, la sediul Conpet.
Certificat calitate emis-de catre producator si declaratie de conformitate (produs CE):

Sef Servici
_Ing. ~~ . i

l 1 1 ~ f.
i "
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CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE

nr. P-CA __ din _
Încheiat În baza Hotărârii de adjudecare nr. _, _

a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr.

În temeiul Normelor Procedurale Interne de Achizitii ale S.C. CONPET SA Ploiesti. s-a
încheiat prezentul contract de furnizare, prin aplicarea proceduriide licitatie,
între

1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. CONPET S.A .. 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. Liviu lIasi - Director General si d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de
ACHIZITOR

Si

1.2 , cu sediul in , 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 in calitate de FURNIZOR

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Furnizorul se obligă să livreze 9 buc. motocoase cu roti prezentate în propunerea sa

tehnică ce constituie Anexa 1 la prezentul contract, în termenul convenit şi în conformitate cu
obligaţiile asumate în prezentul contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Preţurile unitare pentru cele 9 buc. motocoase cu roti ce fac obiectul prezentului

contract sunt Iei/buc.
3.3. Valoarea totala a contractului este de Iei, la care se adaugă TVA.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
~ 4.1. Contractul intră în vigoare la data semnarii lui de către ambele părţi contractante.
• 4.2. Durata prezentului contract este de 60 zile de la data semnării acestuia de către părţile

contractante.
4.3. Furnizorul se obligă să livreze motocoase cu roti care fac obiectul prezentului contract,

în termen de maximum 60 zile de la data semnării contractului de către ambele părţi contractante,
conform Anexei 1 la prezentul contract. Livrarea se va face la sediul administrativ II al S.C.
CONPET S.A. din Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8.

4.4. Termenul de livrare se consideră împlinit la data semnării, fără obiecţiuni, a Procesului
verbal de recepţie de către Comisia de recepţie (procesul verbal de receptie va fi precedat de
probele de functionare ale echipamentelor si intocmirea procesului verbal de instruirea
personalului Conpet in maximum 3 zile de la receptie).

5. DEFINITII
5.1. In 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 o autoritate contractantă; în calitatede-achizitor, şi-un
furnizor de produse, în calitate de furnizor;

b) achizitor şi furnizor - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul
contract;
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c) preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) produse - motocoase cu roti, 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 Codul de procedura civila (L134/2010).

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. - Documentele contractului sunt:

a) propunerea tehnic- economica - Anexa nr. 1
b) caietul de sarcini - Anexa nr. 2
c) documentul ce face dovada constituirii garantiei de buna executie a contractului - Anexa nr.

3
d) acte adiţionale, dacă există - Anexa nr. 4

7. CARACTERUL CONFIDENŢIAL Al CONTRACTULUI
7.1. (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.

7.2. 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.

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
8.1. 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 produsul achiziţionat 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.

9. RECEPŢIE
9.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica conformitatea produselor cu

continutul datelor solicitate prin caietul de sarcini.
9.2. Recepţia finala (calitativă) se va face la sediul Achizitorului, in prezenta membrilor comisiei

conştituite in acest SCOR. . .
9.3. Daca la receptia efectuata conform art. 9.1 si 9.2. caracteristicile asumate prin caietul-de

sarcini nu corespund, achizitorul are dreptul sa respinga produsul/lotul de produse, iar furnizorul
are obligatia ca in termen de 3 (trei) zile sa il inlocuiasca.
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9.4. - Prevederile art. 9.1 - 9.3 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiei sau
de alte obligaţii prevăzute în contract.

10. AMBALAREA ŞI MARCAREA
10.1. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără

limitare, la manipularea din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la
soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în
aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală indicată de Achizitor, respectiv sediul
administrativ II din Ploieşti, str. Rezervoarelor, nr. 8.

10.2. Toate materialele de ambalarea produselor, precum şi toate materialele necesare în
vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea
Achizitorului.

11. LIVRAREA PRODUSULUI ŞI DOCUMENTELE CARE LEÎNSOŢESC
11.1. Furnizorul se obligă să livreze produsele care fac obiectul prezentului contract, şi sunt

menţionate în Anexa nr. 1 la contract, în termen de maxim 60 zile de la data semnării contractului
de către ambele părţi contractante. Livrarea se va face la sediul administrativ II al S.C. CONPET
S.A. din Ploiesti, str. Rezervoarelor nr. 8.

11.2. Furnizorul va transmite Achizitorului factura fiscală şi celelalte documente care însoţesc
produsele:

• Declaraţie de conformitate emisă de producător/furnizor,
• Instructiuni de utilizare - depozitare, in limba romana,
• Certificat de garantie.

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

11.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
prevederile art. 11.1. - 11.3.

12. ASIGURĂRI
12.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare.
12.2. Furnizorul are obligaţia de a plăti pentru asigurarea încărcăturii până la destinaţia finală

- sediul administrativ II al S.C. CONPET S.A. din Ploiesti, str. Rezervoarelor, nr. 8, numind ca
beneficiar pe Achizitor.

13. TRANSPORT
13.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura şi de a plăti transportul încărcăturii până la

destinaţia finală - sediul administrativ II al S.C. CONPET S.A. din Ploiesti, str. Rezervoarelor, nr. 8.
13.2. Furnizorul are dreptul de a-şi alege cărăuşul pentru a livra produsele care fac obiectul

prezentului contract.

14. MODALITĂŢI DE PLATĂ
14.1. Furnizorul va emite factura conform art. 155 alin 1, din Cod Fiscal, iar achizitorul are

obligaţia de a efectua plata facturilor cu ordin de plată În lei în termen de 30 de zile de la
înregistrarea facturii la Achizitor cu respectarea prevederilor art. 11.2 din prezentul contract.

15. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
(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 bancar_a emisa _d~ o. p~nca agreata de

ambele parti in favoarea achizitorului. Scrisoarea de garantie se va prezenta de catre furnizor -
achizitorului in termen de 10 zile de la semnarea contractului si va avea o valabilitate de 6 luni.
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(3) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce furnizorul a
prezentat Scrisoarea de garantie de bună execuţie, emisă conform prevederilor prezentului capitol.

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

15.1. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator
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.

15.2. Garantia de buna executie se va restitui de catre achizitor catre furnizor in termen de 30
zile de la data finalizarii contractului, daca achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra
ei.

16. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI
16.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în. perioada inscrisa in

prezentul contract.
16.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă termenul de livrare,

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

16.3. Cu excepţia prevederilor art. 20 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o
prelungire conform art. 16.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a
solicita penalităţi furnizorului, potrivit prevederilor art. 17.1.

17. PENALlTĂŢI
17.1. În cazul in care, furnizorul nu isi indeplineste sau isi indeplineste necorespunzator, in

termenele prevazute la art. 4 al prezentului contract, obligatiile asumate, achizitorul are dreptul de
a pretinde penalitati, o suma in cuantum de 0,5 %/zi din valoarea produselor nelivrate, incepand cu
prima zi de intarziere. Penalităţile nu pot depăşi cuantumul sumelor datorate.

17.2. Penalităţile calculate vor fi notificate catre furnizor. Furnizorul are obligatia de a achita
factura de penalitati în termen de 5 (cinci) zile de la data inregistrarii acesteia la furnizor.

17.3. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadelor prevazute la art. 14.1, 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.

17.4. Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre achizitor. Achizitorul are obligatia
de a achita factura de penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.

18. GARANŢIA ACORDATĂ PRODUSELOR
18.1. Perioada de garanţie acordată produselor de către Furnizor este minim 24 lunilbuc.

începând cu data livrării şi încheierii recepţiei produselor la destinaţia finală, în condiţiile unei
utilizări conform cu indicaţiile scrise date de către Furnizor şi/sau producător.

18.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris,. orice plangere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

18.3. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea
sau de a înlocui produsul în termen de 5 (cinci) zile de la data primirii acesteia, fără costuri
suplimentare pentru Achizitor. Produsele care în timpul perioadei de garanţie le înlocuiesc pe cele
defecte beneficiează de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

18.4. Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, 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 faţă de
Furniţ:or J>rincontract.

18.5 Termenul de interventie pentru. produsele affate i6 garantie este de 24 de ore dfn
momentul solicitarii.
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19. REZILIEREA CONTRACTULUI
19.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor 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 garanţia bancară de bună execuţie, în condiţiile prevăzute în

prezentul contract;
b) a cesionat o parte din obligaţiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din

contract fără acceptul achizitorului;
c) depăşeşte cu 30 de zile termenul prevăzut la art. 4, achizitorul va notifica furnizorul pentru

remedierea acestor aspecte.
Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificării emise de către achizitor, furnizorul nu ia

toate măsurile posibile de remediere a neindeplinirii obligaţiilor, achizitorul poate, printr-o a doua
înştiinţare emisă în termen de 10 zile, să rezilize contractul şi să pretindă plata de daune interese.

19.2. Achizitorul îşi rezeNă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel
mult 10 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.

19.3. La rezilierea contractului conform art. 19.1. (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. 19.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare
pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

19.4. Contractul poate sa inceteze prin acordul partilor, ajungerea la termen, falimentul
uneia dintre parti.

20. CESIUNEA 51 SUBCONTRACTAREA
20.1. Furnizorul nu poate cesiona total sau parţial prezentul contract.
20.2. (1) Furnizorul nu poate subcontracta parti din prezentul contract decat dupa obtinerea

acordului scris al achizitorului.
(2) Furnizorul 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.

20.3. 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.

20.4. (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele
încheiate cu subcontractanţii.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele
încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

20.5. (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.

20.6. 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
notificată achizitorului.

21. FORŢA MAJORĂ
21.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, -pe toată-perio"ada în care-aceasta acţionează: ----"
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.
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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 Iimitării 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. SOLUŢIONAREA L1TIGIILOR
22.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi Între ei În cadrul sau În legătură
cu Îndeplinirea contractului.

22.2. Dacă după 15 zile de la Începerea acestor tratative achizitorul şi furnizorul nu reuşesc
să rezolve În mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente material de pe raza localităţii În care se
află sediul achizitorului.

23. COMUNICĂRI
23.1. (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 derulării prezentului contract, toate documentele aferente acestuia, inclusiv

corespondenţa Între părţi, vor fi elaborate În limba română.
23.2. (1) Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-

mail, cu condiţia confirmării În scris a primirii comunicării.
(2) Data comunicării se consideră data luării la cunoştinţă.

24. CLAUZE FINALE
24.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile

contractante.
24.2. 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.

24.3. 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.

Încheiat În Ploieşti, astăzi În două exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR
S.C.CONPET S.A. PLOIESTI
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FURNIZOR
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