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, CONPET

CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de
achizitie ce are ca obiect fumizare 3 bucati baie de apă termostatată.

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

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

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

• Oferta tehnica va fi Întocmita si prezentata astfel Încât aceasta sa respecte cerintele prevazute in
Caietul de sarcini atasat si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondentei Între
acesta şi respectivele cerinte.

• Ofertantul trebuie sa faca dovada experientei sale fumizari cu obiect asemenatoare celui pentru
care se oferteaza, prin prezentarea a maximum 3 contracte cu obiect asemanator si a caror
valoare cumulata sa fi fost de minimum valorii estimate pentru achiztia in cauza. Pentru
contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta: copiile contractelor,
recomandari, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre
clientul beneficiar din care sa rezulte modul de indeplinire a obligatiilor contratuale La intocmirea
ofertei, participantii trebuie sa prezinte trei contracte a caror valoare cumulata sa fie egala cu
valoarea estimata a achizitiei in cauza. Contractele trebuie sa aiba obiect similar cu obiectul
prezentei achizitii.

• Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către păr1;,ilecontractante.
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.
• Valoarea estimata a achizitiei este de 15000 lei, fara TVA.

Oferta se va depune la re?!tga~ra socieJ~i noastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, in
plic sigilat, până la data de .' 'Q.':.'??Oltl., inclusiv .. Pe plic se va mentiona procedura pentru
care a fost depusă, respectiv achizitie ce are ca obiect fumizare 3 bucati baie de apă termostatată.

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

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/2225 sau pe
adresa de emaillaura.mihail@conpet.ro .

Anexăm prezentei proiect de contract si caietul de sarcini.
Vă multumim pentru colaborare.
Cu stimă,

SEF SERVICIU ACHIZITII
Jr. Ag~ircavu

SERVICIU ACHIZITII
Exp. AP. Laura Mihail
,,=>~-=6~
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CONTRACT DE FURNIZARE
nr. P-CA-CD __ din _

1. PARTILE CONTRACTANTE
CONPET SA, cu sediul in Ploieşti, Str. Anul 1848 nr. 1 - 3, jud. Prahova, telefon

0244/401360, fax 0244/402304, cod de Înregistrare fiscală RO 1350020, Înregistrată la Registrul
Comerţului Prahova sub numărul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis
la Banca Comercială Română Sucursala Ploieşti, reprezentată legal prin dl. ing. Liviu lIaşi - Director
General şi d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de ACHIZITOR

şi
1.2. SC cu sediul În , str , nr , , telefon

.................... cod de Înregistrare fiscala , Înregistrată la Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul , sub numărul........................... având cod IBAN
........................................ deschis la reprezentata legal prin , În
calitate de FURNIZOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze, să monteze, să pună În funcţiune echipamentul

prezentat in Anexa 1, respectiv 3 buc. Baie de apă termostatată, inclusiv asigurarea instruirii
personalului de operare al achizitorului, in perioada convenita, in conformitate cu propunerea sa
tehnico-economica - anexa 1 la contract, Caietul de sarcini - anexa 2 la contract si potrivit obligatiilor
asumate prin prezentul contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. Valoarea contractului este de Iei, la care se adauga TVA, pentru indeplinirea

integrala a obiectului contractului, astfel cum este acesta definit la art. 2 al prezentului contract.
Valoarea contractului va fi exprimată În lei şi va rămâne fermă pe toată durata de execuţie a acestuia.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre partile contractante.
4.2. Furnizorul se obliga sa livreze echipamentele prevazute la art. 2.1. si in anexa 1, in termen

de maximum 30 de zile de la data semnarii prezentului contract.
4.3. Termenul de livrare se consideră Împlinit la data semnării, fără obiecţiuni, a Procesului

verbal de recepţie de către Comisia de recepţie (procesul verbal de recepţie va fi precedat de probele
de funcţionare ale echipamentelor şi Întocmirea procesului verbal de instruire a personalului utilizator
al achizitorului).

4.4. Contractul Încetează să producă efecte la data expirării duratei de garanţie acordată
echipamentelor furnizate.

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite În prezentul contract;
c. valoarea contractului - preţul plătibii furnizorului de către achizitor, În baza contractului,

pentru Îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, 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.
f. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
g. 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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h. termene - Termenele se vor socoti conform art 181-184 CPC.
Cand termenul se socoteste pe ore, acesta incepe sa curga de la ora zero a zilei urmatoare.

Cand termenul se socoteste pe zile, nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul, nici
ziua in care acesta se implineste.

Cand termenul se socoteste pe saptamani(luni sau ani) el se implineste in ziua
corespunzatoare din ultima saptamana, ori din luna sau din ultimul an.Daca ultima luna, nu are zi
corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga, termenul se implineste in ultima zi a
acestei luni.

Cand ultima zi, a unui termen cade intr-o zi nelucratoare,termenul se prelungeste pana in
prima zi lucratoare care urmeaza.

Termenul care se socoteste pe zile, saptamani, luni sau ani, se implineste la ora 24 a ultimei
zile in care se poate implini actul.

i. C.T.E. - Consiliul Tehnic Economic al Conpet S.A.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) propunerea tehnico-financiara - Anexa nr. 1;
b) Caietul de sarcini - Anexa nr. 2;
c) Dovada constituirii garantiei de buna executie - Anexa nr. 3;
d) Convenţia HSEQ - Anexa nr. 4;
e) Acte adiţionale, dacă este cazul.

7. STANDARDE
7.1. Produsele furnizate si serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele

prezentate de catre furnizor in propunerea sa tehnica.

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

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

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

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

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

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

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

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Furnizorul are obligatia de a despagubi achizitorul 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; si

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

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
10.1. (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 totala, fara TVA, a
contractului,(iar 5% din valoarea contractului daca are calitatea de IMM, conform Legii 346/2004),
respectiv Iei, fara TVA.
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(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.

10.2. 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.

10.3. Garanţia de bună execuţie se va restitui În termen de 14 zile de la data Întocmirii procesului
verbal de recepţie, punerea În funcţiune a echipamentelor şi asigurarea instruirii personalului utilizator
al achizitorului, care fac obiectul prezentului contract, dacă achizitorul nu a ridicat pretenţii asupra ei.

10.4. Garantia acordata produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

11. RECEPŢIE, INSPECŢII ŞI TESTE
11.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa

echipamentele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
11.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica În scris furnizorului identitatea reprezentanţilor săi

Împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei se vor face la destinaţia finală a echipamentelor

- Sediul Administrativ II al SC CONPET SA, situat În Ploiesti, str. Rezervoarelor, nr. 8 - Laborator.,
11.4. Dacă echipamentul inspectat sau testat nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are

dreptul să ÎI respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a Înlocui echipamentul refuzat; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca echipamentul să corespundă specificaţiilor

lor tehnice.
11.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va

fi limitat sau amânat datorită faptului că echipamentele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu
sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

11.6. Probele şi punerea În funcţiune se vor face conform documentaţiei tehnico-economice
avizate, cu respectarea legislaţiei În vigoare.

11.7. Prevederile art. 11.1 - 11.6 nu ÎI vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor
sau de alte obligaţii prevăzute În contract.

11.8. (1) La finalizarea livrarii echipamentelor si a serviciilor de asistenţă tehnică şi instruire,
furnizorul are obligaţia de a notifica, În scris, achizitorului, că sunt Îndeplinite condiţiile de recepţie
solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) La recepţia efectuată după livrarea, montajul şi punerea În funcţiune a echipamentelor,
inclusiv instruirea personalului operator al achizitorului, furnizorul va preda achizitorului următoarele
documente:

- manual de operare şi Întreţinere, În limba engleză şi tradus În limba română.
- certificat de garanţie,
- certificat de calitate,
(3) Pe baza documentelor de livrare şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia

dacă sunt Întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul În care se constată ca
sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate furnizorului, stabilindu-se şi termenele pentru
remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă
solicitare a furnizorului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

11.9. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul Îndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu caietul de sarcini şi cu reglementările În vigoare. În funcţie de
constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

12. AMBALARE ŞI MARCARE
12.1. Furnizorul are obligaţia de a ambala echipamentele pentru ca acestea să facă faţă, fără

limitare, la manipularea dură 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.

12.2. Toate materialele de ambalare a echipamentelor, precum şi toate materialele necesare
În vederea protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân În proprietatea achizitorului.
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13. LIVRAREA PRODUSELOR ŞI DOCUMENTELE CARE LE ÎNSOŢESC
13.1. Furnizorul are obligaţia de a livra echipamentul la destinaţia finală - Sediul Administrativ

II al SC CONPET SA, situat În Ploieşti, str. Rezervoarelor, nr. 8 - Laborator, respectând termenul de
livrare convenit la art. 4.2. si termenul comercial DDP. Furnizorul are obligatia de a livra echipamentul
care face obiectul prezentului contract insotit de:

- factură fiscală,
- declaraţie de conformitate,
- certificat de Încercare şi testare,
- manual de operare şi Întreţinere, În limba engleză şi tradus În limba română,
- certificat de garanţie,
- certificat de calitate,
- instrucţiuni de instalare şi punere În funcţiune În limba română,
13.2. (1) La expedierea echipamentului furnizorul are obligaţia de a comunica În scris

achizitorului datele de expediere, descrierea echipamentului, cantitatea, locul de Încărcare şi locul de
descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului, la livrare, documentele care Însoţesc echipamentele:
avizul de expediţie, dispoziţia de livrare, certificatul de calitate, agrement tehnic, certificatul de
conformitate, instructiuni de utilizare, documentaţia de Întreţinere şi reparaţie, lista pieselor de schimb,
certificatul de garanţie.

13.3. Certificarea de către achizitor a faptului că echipamentul a fost livrat se face după
recepţia efectuată ulterior montării şi punerii În funcţiune a acestuia, precum şi instruirea personalului
utilizator al achizitorului, În conformitate cu art. 4.3.

13.4. Livrarea echipamentului se consideră Încheiată În momentul În care sunt Îndeplinite
prevederile art. 13.1. - 13.3.

14. SERVICII
14.1. Pe lângă furnizarea efectivă a echipamentului furnizorul are obligaţia de a presta şi

serviciile aferente furnizării echipamentului, fără a modifica preţul contractului: montajul, punerea În
funcţiune şi instruirea personalului utilizator al achizitorului, de către specialiştii furnizorului.

14.2. Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile in perioada convenita la art. 4.2., cu condiţia
ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract.

15. PIESE DE SCHIMB SI SERVICE IN GARANTIE SI POST-GARANTIE
15.1. In perioada de garanţie a echipamentului, furnizorul are obligaţia de a furniza gratuit

achizitorului, piesele de schimb şi subansamblurile care se defectează, furnizate sau livrate În baza
contractului.

15.2. În eventualitatea În care a Încetat fabricarea de piese de schimb, furnizorul are obligaţia
de a notifica aceasta În avans (cu cel puţin 20 de zile) achizitorului.

15.3. Furnizorul are obligatia de a asigura gratuit service in perioada de garantie a
echipamentelui livrat in baza contractului. In perioada de post-garantie, furnizorul va asigura service
si piese de schimb pe durata de viata a aparatelor, in baza unor contracte de service.

16. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI
16.1. Furnizorul se obligă să furnizeze echipamentul la standardele şi/sau performanţele

prezentate În propunerea tehnică.
16.2. Furnizorul se obligă să furnizeze echipamentul conform termenului de livrare stabilit la

art. 4.2. al prezentului contract.
16.3. Furnizorul este direct raspunzator pentru nerespectarea conditiilor legale privind

autorizarea tehnologiei folosite, a modului de lucru si a activitatii desfasurate.
16.4. Furnizorul va asigura pentru echipamentul livrat in baza prezentului contract, cartile

tehnice, manualul de operare şi Întreţinere, În limba engleză şi tradus În limba română şi instructiunile
de utilizare in limba romana.

16.5. La punerea În funcţiune a echipamentului, furnizorul va asigura instruirea personalului
de operare al achizitorului. Cu această ocazie se va Încheia un proces verbal de instruire, semnat de
către personalul achizitorului ce a fost implicat.
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16.6. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranta
tuturor operatiunilor executate, precum si pentru procedeele utilizate, cu respectarea prevederilor si
a reglementarilor legale in vigoare privind protectia mediului si a muncii.

17. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
17.1. Achizitorul se obligă să convoace Comisia de receptie În termenul convenit.
17.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul echipamentelor si al serviciilor În termenul

convenit de la emiterea facturii de către furnizor, pe baza procesului verbal de recepţie semnat fără
obiectiuni si a documentelor de livrare mentionate la art. 13.1., , ,

18. GARANTIA ACORDATA ECHIPAMENTELOR
18.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că echipamentul furnizat prin contract este nou,

nefolosit si de ultimă generaţie. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că echipamentul
furnizat prin contract nu va avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei ori
oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acesta va funcţiona În condiţii normale de
funcţionare.

18.2. Perioada de garanţie acordată pentru echipamentul livrat de către furnizor precum şi
pentru lucrările executate va fi de 24 de luni şi Începe cu data punerii În funcţiune după livrarea
echipamentui la destinaţia finală - Sediul Administrativ II al SC CONPET SA, situat În Ploieşti, str.
Rezervoarelor, nr. 8 - Laborator.

18.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, În scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare În conformitate cu această garanţie.

18.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a constata defecţiunea În
termen de maximum 24 de ore de la anunţarea acesteia şi de a o remedia În termen de maximum 48
de ore de la Încheierea procesului verbal de constatare, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
Dacă durata remedierii defecţiunii depăşeşte termenul de 48 de ore, echipamentul defect va fi Înlocuit
temporar cu unul similar, pe cheltuiala furnizorului. Echipamentele/utilajele care, În timpul perioadei
de garanţie, le Înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de
la data Înlocuirii echipamentului/ utilajului.

18.5. Dacă furnizorul, după ce a fost Înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze neconformitatea În
perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala
furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorulle poate avea faţă
de furnizor prin contract.

18.6. Furnizorul are obligatia de a asigura gratuit service in perioada de garantie a
echipamentului livrat in baza contractului. In perioada de post-garantie, furnizorul va asigura service
si piese de schimb pe durata de viata a echipamentelor, in baza unor contracte de service.

19. MODALITATI DE PLATA
19.1. Furnizorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), din Legea nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după recepţia şi punerea În funcţiune a
echipamentului. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata facturilor cu ordin de plată În lei, după
recepţia echipamentelor În conformitate cu prevederile art. 11 şi 13. Termenul de plată este: 30 de
zile de la Înregistrarea facturii la Achizitor şi a primirii documentelor precizate la art. 13.2.

20. PENALIT ATI
20.1. În cazul În care, furnizorul nu reuşeşte să Îşi Îndeplinească obligaţiile asumate prin

contract, furnizorul are obligatia de a plati achizitorului, ca penalităţi, o sumă in cuantum de O,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.

20.2. 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.

20.3. În cazul În care achizitorul nu onorează facturile În termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevăzute la art. 19, acesta are obligaţia de a plăti furnizorului penalitati in cuantum de
O,5%/zi de intarziere, calculat la valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima
zi de la scadenta.
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20.4. 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.

21. REZILIEREA CONTRACTULUI
21.1. (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. 4.2., achizitorul va notifica furnizorul pentru

remedierea acestor aspecte.
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.

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 furnizorului 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 plăti bile

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.
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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.
(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 subcontractantulu; 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, , la Ploiesti, in 2 (două) exemplare

originale, cate unul pentru fiecare parte contractantă.

PROIECT CONTRACT FURNIZARE BAIE TERMOSTATATA 7



II_"-I"',i.
,ţj.• ,......•
•. ,,"S'N.I. ••

CONPET S.A.
Str. Anul 1848 nr. 1-3. Ploieşti, 100559, Prahova. România
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 . 516451
e-mail: conpet@conpet.ro; web: www.conpet.ro
CIF: R01350020 ; Cod CAEN 4950; Înregistrată la
Registrul Comertului Prahova sub nr. J29/6/22.01,1991
Capital social subscris şi vărsat 28 569842,40 lei

'CONPET

DEPARTAMENT PRODUCTIE
BIROU INSPECTIA CALITATII

CAI ET DE SARCI N I
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BAIE DE APA TERMOSTATATA
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1. Obiectiv

Obiectivul acestui Caiet de Sarcini este de a furniza suficiente informatii cu privire la serviciile

ce urmeaza a fi prestate in scopul de a permite ofertantilor sa-si pregateasca ofertele intr-un

mod eficient si precis pentru evaluare echipamaent baie de apa termostatata.

2. Destinatie echipament

Baia de apa este utilizata la mentinerea temperaturii constanta a unor probe de fluide pentru

un anumit timp. Baia de apa va fi utilizata in laborator de catre persoana care efectueaza

incercarile de laborator, pentru termostatarea probelor si reactivului utilizat conform cerintelor

standard SR150 9030.

3. Cantitatea de produs solicitata: 3 bucati

4. Caracteristic tehnice si functiona le minime:

4.1 Alimentare: curent alternativ 220 V/SO - 60 Hz.

4.2 Mediu de lucru:

- umiditate relativa: 0790%

- temperatura de operare: +107 + 90Q C

- temperatura de depozitare: +10 7 + 40Q C

- expunere periodica la vapori de solventi

4.3 Specificatii tehnice:

domeniul de temperatura: 10.C - max 90 .C

stabilitatea temperaturii: +/- 0,10 C

acuratetea temperaturii: 0,10 C

volumul: max 15 litri

inaltimea interioara a bazinului de apa: 250 - 300 mm (suficienta pentru

cufundarea unui flacon cu o capacitate de 1 litru, pana la partea sa ingusta)

afisaj temperatura (setata si curenta): digital

setare temperatura: digital

prevazuta cu orificiu pentru golirea baii

prevazuta cu sistem de protectie la supratemperatura: daca se depaseste

temperatura de siguranta setata din fabricatie, limitatorul mecanic TB sa

opreasca automat incalzirea

prevazuta cu sistem de protectie la lipsa de apa (nivel scazut apa)

fabricata in conformitate cu normele nationale si internationale de siguranta
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echipata CUcontroler programabil pentru programarea temperaturii si timpului

(selectarea timpul de mentinere, in minute, in intervalul 0....99,59 ore;

acuratetea setarii: 1 minut)

4.4 Accesorii:

- capac

- stativ inoxidabil cu manere, avand urmatoarele dimensiuni, exprimate in mm: LxlxH:

180x180x180, cu 4 gauri, fiecare avand diamentrul de 38 mm, in vederea utilizarii cu fiole de

centrifuga, (tub ASTM, forma conica,gradat 100 mi, 37X200 mm) conform 1509030: 1995.

5. Conditii de calitate: 150 9001.

Toate elementele de incalzire, cuva pentru probe si capacul sa fie confeCţionate din otel inox.

Modul de ambalare va fi prezentat in oferta.

6. Detalii de logistica si destinatia Iivrarii

Furnizorul are urmatoarele obligatii:

sa asigure transportul echipamentului pana in locatia beneficiarului, Sediul II S.c.

CONPETSA Ploiesti, Str. Rezervoarelor nr.8;

echipamentul va fi livrat in ambalajul prezentat in oferta;

sa asigure punerea in functiune (probe si verificari) a echipamentelor in locatia

de destinatie.

7. Cerinte de documentatie

Documentele ce vor insoti echipamentul sunt:

a) Manual de operare si intretinere in engleza si traduse in limba romana;

b) Certificat de Garantie si

c} Certificat de Calitate.

8. Transferul de instruire si cunostinte

Furnizorul are obligatia sa:

- se asigure instruirea personalului din laborator in vederea utilizarii echipamentului.

9. Criterii de receptie

Echipamentul va fi considerat receptionat astfel:

- prin inspectie fizica a echipamentului livrat in locatiile beneficiarilui si de catre beneficiar si

- prin efectuarea probelor si verificarilor, astfel:
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a) cele obligatorii prezentate În Certificatul de Garantie, Certificatul de Calitate si

Manualul de Utilizare

b) verificarea performantelor conform specificatiilor de la punctul nr. 3 la punerea in

funcţiune la beneficiar.

10. Perioada de garantie

Furnizorul este obligat sa prezinte dovada ca este autorizat de catre producator pentru

asigurare service aparat.

Furnizorul va asigura instruirea personalului in Laborator Conpet.

Perioada de garantie va fi de 241uni de la data Iivrarii.

In perioada de garantie, toate costurile legate de remedierea defectiunilor cad in sarcina

furnizorului ( diagnosticarea costuri de asigurare, manopera pentru repara re, etc.).

Toate defectiunile aparute in perioada de garantie vor fi remediate pe cheltuiala proprie de

furnizor, in termen de maxim 48 de ore de la incheierea procesului verbal de constatare.

Constatarea se va face in termen de max. 24 de ore de la anuntarea defectiunii. Daca durata

remedierii defectiunii depaseste termenul amintit, echipamentul defect se va inlocui

temporar cu unul similar, pe cheltuiala furnizorului.

DIRECTOR DEPARTA~~~DUCTIEING.Z0(ţ'\ ..

Intocmit,

SEF BIROU INSPECTIA CALITATII
ING. BLEBEA L1L1ANA

.A/f,(.,e.-
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