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CONPET S.A.
Str. Anul 1848nr. 1-3, PlOieşti. 100559, Prahova, România
Tel: +40. 244 .401360.: fax: + 40 - 244 - 516451
e-mail: conpet@Conpet.ro: web: www.conpet.ro
CIF:R013S0020 ; COdCAEN4950; lnreglstrau la
Registrul Comerţului Prahova SUb nr. J29/6/22.01.1991
capital social subscris ~lvărsat 28 569 842,40 Iei

335'~! 22SEP.2015
lnvitatie de participare

'CONPET

CONPET S.A Ploiesti intentioneaza sa achizitioneze prin achizitie directa, in conformitate
cu art.1, alin. (2) din Normele Procedurale Interne de Achizitii "servicii de
dezinsectie/deratizare lapunctele de lucru apartintlnd societatii"

Toti ofertantii, atat persoanele fizice cat si cele juridice, vor anexa ofertei tehnico-
economice urmatoarele documente:

- declaratie si lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani;
- dovada experientei sale in executarea de servicii cu obiect asemanator celui pentru care

se oferteaza, prin prezentarea a maximum trei contracte cu obiect asemanator si a caror valoare
cumulata safifost de niinimum 80.000 lei. 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 prestarea si
finalizarea serviciilor similar;

- licenta din care sa rezulte calitatea de operator DDD al societatii;
- avizul Ministerului Sanatatii pentru produsele folosite.
In valoarea ofertei vorfi incluse toate cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor de

dezinsectie/deratizare mentionate in invitatie. Termenul deprestare a serviciilor este de 1an de
la semnarea contractului.

Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel încât aceasta sa respecte cerintele
prevazute in aceasta ifJvitatie si caietul de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si
verificării corespondenţei între aceastea şi respectivele cerinte.

Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 60 zile timp in care
avem obligatia de a atribui contractul. Pretul vafi exprimat in RONfără TVA. Pretul ofertei este
considerat, ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a
contractului.

Oferta se întocmeste într-un singur exemplar si se introduce intr-un plic sigilat. Oferta va
fi depusa la S C.eONP ET SA. strada Anul 1848. nr.1-3 la registratura societatii in atentia
Serviciului Achizitii. Pe plic se va mentiona adresa ofertantului si inscriptia "A nu se deschide
decat in prezenta comisiei de evaluare ".

Data limită de depunere a ofertelor: 029. tJ.1. ..2 (J ~ s: ora. 12.
se eONP ET SA isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu respecta cerintele

enumerate mai sus, chiar daca aceasta oferapreturile cele mai scazute.
Anexat prezentei transmitem caietul de sarcini, formularul de oferta si formularul de

contract.
Modul definalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
Vamultumim pentru colaborare.
Cu stima,

DIRECTOR DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL

ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR

Sef Serviciu Achi~itii
Jr. Agripina Tircavu

1
Intocmit

Exp. AP Ing. Florina Popescu
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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 prestăm
serviciile _

(denumirea serviciilor)
pentru suma totala de RON, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugata in

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

(suma in litere si in cifre)
Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile in

termen de Iuni conform graficului de executie.
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 cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat
în mod clar "alternativă";

o nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe
care o puteţi primi.

Data __ 1__ 1__

________ • în calitate de , legal autorizat să semnez
(semnatura)

oferta pentru şi în numele _
(denumire/nume operator economic)
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Pretul pe mp/deratizare este de Iei, fără TVA
2. Pretul pe mp/dezinsectie este de Iei, fara TVA
3. Pretul total este de Iei, fara TVA
4. Perioada de garanţie al serviciilor de dezinsectie efectuate este de minim 3 luni, iar pentru serviciile

de deratizare este de minim 6 de luni.
5. Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la data înregistrării acestora la achizitor.
6. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub următoarea formă:

- prin scrisoare de garantie bancara

Operator economic,

(semnatura autorizata)
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CONPET S.A.

CAIET DE SARCINI

SPECIFICATII TEHNICE

PENTRU SERVCII DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE LA PUNCTELE DE
LUCRU DIN CADRUL

CONPETS.A.



CAIET DE SARCINI PRIVIND SERVICIILE DE
DEZINSECTIE SI DERA TIZARE

Prezentul caiet de sarcini stabileste cerintele tehnice pentru contractarea de

servicii complete privind executarea profilactica si de interventie a actiunilor de

dezinsectie si deratizare la punctele de lucru ale CONPET S.A. Ploiesti, din

tabelul de mai jos.

Actiunile profilactice de dezinsectie si deratizare se vor realiza semestrial.

Programul profilactic poate fi modificat in functie de conditiile meteo, evolutia

insectelor si a rozatoarelor in functie de programul de productie, cazuri in caree actiunile vor fi decalate la solicitarea scrisa a autoritatii contractante.

Suprafetele mentionate in tabel sunt suprafete construite. In cazul in care sunt

necesare actiuni de interventie suplimentare (calamitati naturale-de genul invazie

insecte sau rozatoare), acestea vor trebui incepute in maxim 24 ore de la

confirmarea primirii notificarii de catre prestator.

Pe durata desfasurarii actiunilor de dezinsectie si deratizare beneficiarul va

asigura accesul la utilitati (apa grupuri sanitare, energie electrica), fara costuri

suplimentare.

Actiunile efectuate trebuie sa elimine complet prezenta daunatorilor SI

disconfortul generat de prezenta insectelor.

Suprafetele totale mentionate in tabelul de mai jos reprezinta limita minima

pentru care se va incheia contractul de prestari servicii de dezinsectie si

deratizare.

In functie de necesitati sau alte cerinte, actiunile de dezinsectie si deratizare

pot fi suplimentate pe fiecare tip de actiune in parte. In acest caz, volumul de

servicii pe suprafete poate fi marit intr-un cuantum de maxim 50 % din valorile

minime ale suprafetelor totale.



Pentru efectuarea platilor, odata cu procesele verbale de receptie (anexate la

prezentul caiet de sarcini) se vor preda documentele justificative referitoare la

calitatea substantelor utilizate, respectiv Avizele Ministerului Sanatatii.

Dezinsectie: 89.262,25 mc

Deratizare : 30.852,66 mp

Nr Centru Mentenanta/Sector Punct Lucru Deratizare Imp Dezinsectie/mc
Crt operare

1 DIRECTIA OPERATIUNI SECTOR

DEP. PROD DIV. EST PLOIESTI BAICOI
Statia Mislea 150,00 375,00

Statia Padure 9,00 22,50

Statia Slobozia 56,00 140,00

Statia Baicoi Centru 774,00 1935,00

Ploiesti Sediu 2 155,00 387,50

Brazi 95,00 237,50

1.239,00 3.097,50

2 DIRECTIA OPERATIUNI SECTOR

DEP. PROD DIV EST MORENI SILISTE

Statie Titei Moreni 150,00 375,00

Statie Titei Ochiuri 10,00 25,00

Statie Titei Bucsani 10,00 25,00

Statie Titei Teis 130,00 325,00

Statie Titei Siliste 1.250,00 3.125,00

1.550,00 3.875,00

3 DIRECTIA OPERATIUNI
DEP. PRODUCTIE DIV. EST SECTOR MOINESTI

Sediu Sector Moinesti 168,00 420,00

Statia Lucacesti 385,00 962,50

Rampa Imeci 300,00 750,00

St. Comanesti 10,00 25,00

St. Cerdac 10,00 25,00

Punct Fix Vermesti 10,00 25,00

Garaj Sector(vest, sala mese) 50,00 125,00

933,00 2.332,50

4 DIR. OPERATIUNI DEP. SEC. URLATI BERCA CIRESU
PRODUCTIE DIVIZIA EST Sediu Sector Urlati 366,00 915,00

Statie titei Boldesti 315,00 787,50

Rampa Berea 80,00 200,00

St.Titei Berea 112,00 280,00

St.Titei Grindu 8,00 20,00

St.Titei Urziceni 36,00 90,00

St.Titei Surani 24,00 60,00



,
St.Titei Pr. Sarari 12,00 30,00.
Rampa Ciresu 350,00 875,00

Depozit Oprisenesti 50,00 125,00

Sector Independenta 150,00 375,00

• Depozit Tampon 50,00 125,00
1.553,00 3.882,50

5 DIRECTIA OPERATIUNI SECTOR CONSTANTA
DEP. PROD DIV IMPORT BARAGANU

St. Pompe C-ta Sud 902,84 2.257,10

Sediu Sector C-ta Sud 462,17 1.155,43
Statie Pompe Mircea Voda 650,64 1.626,60

Cernavoda C1 Seimeni 47,64 119,10

Cernavoda C2 Balta lalomitei 48,84 122,10

Locuinte Bloc Tav 9 C-ta 402,65 1.006,63

PL. Nisipari Poarta Alba 45,00 112,50

Midia Navodari 40,00 100,00

Petromar Navodari 6,00 15,00

St. Pompe Baraganu 5.205,52 13.013,80

St. Pompe Dragos Voda 749,79 1.874,48

P.L.C3 Mal dr. Borcea 42,00 105,00

P.L.C4 Mal st. Borcea 30,00 75,00

Statie Pompare Martinesti 725,00 1.812,50

9.358,09 23.395,24

6. DIRECTIA OPEREATIUNI SECTOR
DEP. PRODUCTIE DIV. VEST BARBATESTI

Dep. Barbatesti 2.309,90 5.774,75

Rampa Barbatesti 789,74 1.974,35
Dep. Etan si Gaz Turburea 6,00 15,00

Statie Titei Ticleni 289,00 722,50
3.394,64 8.486,60

7. DIRECTIA OPERATIUNI SECTOR
DEP. PRODUCTIE DIV SUD POIANA LACULUI

Statia Poiana Lacului 1.098,50 2.746,25

Cladire zid casa pompe titei 427,50 0.00

Dep. Titei Pitesti 47,00 117,50

Statia Icoana 350,00 875,00

Statia Oarja 9,45 23,63

Statia Saru 18,20 45,50
1.950,65 3.807,88

8. SPATII PLOIESTI Sediile 1, 2 si Baz.Sportive

Cladire Dispecerat 1848 nr. 1-3 500,00 14.449,33

Baza Sp. Strejnic Strejnic 1.283,00 3.207,50

Baza Sp. Vointa Vointa 1.971,00 4.927,50

Sediu Ad-tiv 111110839 Str. Rezervoarelor 8 466,30 1.165,75

Laborator 110639 Str. Rezervoarelor 8 724,00 1.810,00

Sediu (serv.transport) 110770 Str. Rezervoarelor 8 740,00 1.850,00

Sediu II 110740 ciad 3 etaje Str. Rezervoarelor 8 1.517,00 3.792,50

Magazia 1 Ploiesti 110644 Str. Rezervoarelor 8 318,04 795,10



SEF SERVICIUC!NISTRATIV
ING. VA RISAN
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Felicia tonescu
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Magazia 2 Ploiesti 110767 Str. Rezervoarelor 8 245,00 612,50

Cladire at.110640.Marcuceanu Str. Rezervoarelor 8 1.122,00 2.805,00

Magazie Carburanti 110803 Str. Rezervoarelor 8 425,00 1.062,50

At. Multifunctional 110804 Marc Str. Rezervoarelor 8 354,00 885,00

Total Sediu 1 si 2 si B. SP. 9.665,34 37.362,68

INSPECTORATE DE Conform contracte Paza
9. JANDARMI

Insp. de Jandarmi Judetean Com. Oprisenesti Jud. Braila
Braila 150,00 375,00

Insp. de Jandarmi Judetean Orasul Tandarei jud. lalomita
la/omita 75,00 187,50

Insp. de Jandarmi Judetean Dt. 6 Jand. Sub. Baneasa
Ilfov 242,00 605,00

Insp. de Jandarmi Judetean Oras Balcesti Jud. Valcea
Valcea 112,44 281,10

Oras Dragasani Jud. Valcea
90,08 225,20

Insp. de Jandarmi Judetean Oras Focsani Jud. Vrancea
Vrancea 144,00 360,00

Insp. de Jandarmi Judetean Comuna Barbatesti
Gori 163,68 409,20

Insp. de Jandarmi Judetean Com Roata de Jos
Giuraiu 55,00 137,5

Insp. de Jandarmi Judetean Com Dragos Voda
Calarasi 84,74 211,85

Insp. de Jandarmi Judetean Olt Oras Lelesca 92,00 230,00

Totallnsp de Jandarmi 1.208,94 3.022,35

Total General 30.852,66 89.262,25

Conditii speciale :
- Licenta din care sa rezulte calitatea de operator DDD al societatii.
- Avizul Ministerului Sanatatii pentru produsele folosite.

AVIZAT
DIRECTOR ECONOMIC
Ee. SANDA 'fAfER /

DEPARTAMENT MGT V~pV"
ACHIZITIILOR SI INVESTITIILOR

DIRECTOR ING. RADU A~~



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

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

Intre,
1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. 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 sub numarul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca
Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată prin dl. ing. !Iasi Liviu - Director General si d-na
ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de ACHIZITOR

si,
S.C. S.R.L., cu sediul in _ , str.

_______ , nr. , judetul telefon , fax
_______ ,' cod de inregistrare fiscala RO , inregistrata la Registrul Comertului
sub numarul ,. cod IBAN deschis la
_______ , reprezentata prin dl. - Director si _
director economic, in calitate de PRESTATOR

e 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Prestatorul se obliga sa presteze "servicii de dezinsectie/deratizare la punctele de lucru

apartinand societatii", din anexa (anexa 2), in perioadele convenite, in conformitate cu Caietul de
sarcini, Propunerea tehnica si financiara (anexa nr. 3) si cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1Valoarea estimata a serviciilor prestate, este lei fara TVA respectiv

_________ lei fara TVNoperatiune din care: lei fara TVNoperatiune
pentru Servicii de Deratizare (se vor efectua doua operatiuni pe an) si lei fara
TVNoperatiune pentru Servicii de Dezinsectie (se vor efectua doua operatiuni pe an). Preturile unitare
platibile prestatorului de catre achizitor sunt de lei/mp fara TVA pentru serviciile de
deratizare si lei/mc fara TVA pentru serviciile de dezinsectie.

3.2. Preturile unitare sunt ferme, pe toata durata de executie a contractului si include toate
costurile prestatorului, directe si indirecte, legate de executia contractului, de prestarea serviciilor ce fac
obiectul prezentului contract, conform propunerii tehnico-financiare, anexa 3 la prezentul contract.

3.3. In cazul in care achizitorulul nu va cheltui intreaga suma estimata la art. 3.1., prestatorul nu
va putea emite pretentii financiare pentru suma ramasa necheltuita.

e 4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi contractante si se

deruleaza pe o perioada de 12 luni de la data semnarii.

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

achizitor si un prestator de servicii, in calitate de prestator; prezentul contract si toate anexele sale.
b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul

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

indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - servicii pentru de dezinsectie/deratizare la punctele de lucru apartinand societatii;
e) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de

sarcini si in propunerea tehnica;
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f) forţa majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau
vinii 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) zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din Legea
134/2010 privind Codul de procedura civila.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini - Anexa 1
b) Lista punctelor de lucru in care se presteaza serviciile - Anexa nr. 2
c) Propunerea tehnico - financiara - Anexa nr.3
d) Scrisoarea de garantie bancara
e) Conventia privind Sanatatea si Securitatea in munca-Situatii de Urgenta - Protectia Mediului

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

prestator in propunerea sa tehnica.

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
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 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 solicitarii intocmite de catre achizitor.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
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 scrisoare de garantie bancară emisă de catre o

bancă agreată de ambele părţi, in favoarea achizitorului, in conditiile prevăzute la art. 10.3. Scrisoarea
de garanţie bancară de bună execuţie este in cuantum de 10% din valoarea totală, fara TVA a
contractului (5% pentru IMM), respectiv, in cuantum de lei. In cazul in care valoarea
contractului se modifica, prestatorul are obligatia de a actualiza cuantumul garantiei de buna executie
in functie de valoarea totala a contractului.

(3) Scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie se va prezenta de catre prestator
achizitorului, in original, in termen de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de
cel putin 18 de luni de la data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut obliga prestatorul la
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extinderea valabilitatii scrisorii de garantie bancară, cu minimum 6 luni de la data expirării scrisorii de
garantie prezentate initial.

(4) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce prestatorul a
prezentat Scrisoarea de garantie de bună execuţie, emisă conform prevederilor prezentului capitol.

10.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii
unei pretentii asupra garantiei 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 va restitui de catre achizitor catre prestator in termen de 14
zile de la data incheierii procesului verbal de receptie, fara obiectiuni, dupa incheierea perioadei de
garantie.

10.4. Garanţia serviciilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul

si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa la termenele
convenite.

(2) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile, 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 pe deplin responsabil atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor
de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

11.3. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu legislatia in vigoare
inclusiv normative / norme / standarde / prescriptii tehnice;

(2) Prestatorul se obliga sa presteze servicii de dezinsectie si deratizare la punctele de lucru
apartinand S.C. Conpet S.A. semestrial in functie de conditiile meteo, evolutia insectelor si a
rozatoarelor si de programul de productie.

(3) Sa prezinte si sa predea achizitorului, spre avizare programul cand se vor presta serviciile.
11.4. Prestatorul se obliga sa indeplineasca obiectul contractului, astfel cum este definit la art. 2

al prezentului contract.
11.5. Prestatorul garanteaza calitatea serviciilor executate.
11.6. In situatiile in care sunt necesare actiuni de interventie suplimentare, acestea vor trebui

incepute in maxim 24 ore de de la confirmarea primirii notificarii.
11.7. Prestatorul va raspunde pentru calitatea substantelelor folosite pentru prestarea serviciilor.
11.8. Pentru produsele folosite, prestatorul va prezenta achizitorului fisele tehnice date de

producator si garantate si avizul Ministerului Sanatatii pentru produsele folosite.
11.8. Prestatorul raspunde pe linie SSM pentru serviciile prestate de personalul sau.

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

informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica, dacă le detine 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 tehnico-economica si din Caietul de sarcini.
13.2. Serviciile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul

are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor si imputerniciti pentru acest
scop.

13.3. Receptia cantitativa si calitativa se face in prezenta Prestatorului si persoana desemnata
de Achizitor pentru locatie, ocazie cu care se incheie proces verbal de receptie si se vor preda
documente justificative referitoare la calitatea substantelor utilizate, respectiv Avizele Ministerului
Sanatatii.
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14. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupa semnarea

contractului.
14.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora

prevazuta sa fie terminata intr-o perioada stabilita in caietul de sarcini si in oferta prezentata trebuie
finalizata in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii
serviciilor.
(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.

14.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu poate respecta termenele de
executie, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei
etapelor de prestare a serviciilor se face cu acordul partilor, prin act aditional.

14.4. Cu exceptia prevederilor articolului 19 si in afara cazului in care achizitorul este de acord
cu o prelungire conform articolului 14.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului
de a solicita penalitati prestatorului potrivit prevederilor articolului 17.1.

15. MODALITATI DE PLATA
15.1. 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 si pe baza procesului verbal de receptie.

15.2 Achizitorul va efectua plata catre prestator prin ordin de plată În lei, in termen de 30 zile de
la data inregistrarii facturii la achizitor.

15.3. Pentru eventualele servicii suplimentare de deratizare si dezinsectie, in baza procesului
verbal de constatare incheiat intre parti, acestea vor incheia act aditional, la aceleasi preturi unitare din
oferta.

15.4. Achizitorul isi rezerva dreptul de a opta pentru suplimentarea cantitati lor de servicii, numai
in conditiile existentei fondurilor existente in buget, cu aceasta destinatie.

16. GARANTIA SERVICIILOR
16.1. Perioada de garanţie de 3 luni pentru dezinsectie si 6 luni pentru deratizare decurge de la

data prestarii serviciului.
16.2. (1) În perioada de garanţie prestatorul are obligaţia, În urma dispoziţiei date de achizitor,

de a executa toate serviciile de deratizare si dezinsectie executate necorespunzator si care nu au avut
rezultatul pentru care se realizeaza serviciile ce fac obiectul prezentului contract.

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

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

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

16.3. În cazul În care prestatorul nu execută serviciile prevăzute la clauza 16.2 alin. (1),
achizitorul este Îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile
aferente acestor reparatii vor fi recuperate de către achizitor de la prestator sau reţinute din sumele
cuvenite acestuia.

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

prezentului contract obligaţiile asumate, achizitorul are dreptul de pretinde, ca penalităţi, o sumă in
cuantum de 0,5% din valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzator, pentru fiecare zi de
intarziere.
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17.2. Penalitatile calculate vor fi notificate catre prestator. Prestatorul are obligatia de a achita
penalitatile in termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data inregistrarii notificarii. Dupa incasarea sumelor
reprezentand penalitati, achizitorul transmite factura prestatorului.

17.3. În cazul În care achizitorul nu onorează facturile În termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei prevăzute la articolul 15.2, acesta are obligaţia de a plăti penalitati in cuantum de 0,5%
pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

18. REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI
18.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin art. 11, in termenul stipulat la art. 4 si a

obligatiilor asumate prin art. 12.1 in termenul stipulat la art. 15.2 ale prezentului contract, dă dreptul
părţii 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 a cesionat o parte din obligatiile
asumate prin contract sau a subcontractat o parte din servicii fara acceptul achizitorului va notifica
prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.

Dacă, În termen de 7 zile de la primirea notificarii emise de către achizitor, prestatorul nu-si
remediaza aceste aspecte, achizitorul poate, printr-o a doua notificare emisă În termen de 10 de zile de
la data emiterii primei notificari, 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 denunţa unilateral contractul de prestari servicii, În
cel mult 30 de 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.

18.3. La rezilierea contractului conform art. 18.1 (2) achizitorul are dreptul de a pretinde daune -
interese in cuantum de 20% din valoarea contractului. 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 denunţării unilaterale a contractului.

18.5. Contractul poate inceta si prin acordul partilor, declararea falimentului sau insolventa
prestatorului.

19 FORTA MAJORA
19.1. Forţa majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţioneaza.
19.2. 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.
19.3. 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 limitarii consecintelor.

19.4. 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.

20. LITIGII
20.1. 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.

20.2. 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.

21. ASIGURARI
20.1. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile

prin lege, În privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de prestator, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina
achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
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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.

23. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
23.1. Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din

acel contract, obligaţiile născute rămânând În sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate
şi asumate iniţial.

23.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea sa
tehnica.

(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de achizitorului 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.

23.3. Prestatorul 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.

23.4. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la Încheierea contractului toate contractele
Încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

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

23.5. (1) Prestatorul 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) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu Îşi
Îndeplinesc partea lor din contract.

23.6. Prestatorul 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.

24. CLAUZE FINALE
24.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice

alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
24.2. 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,
originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

_______ , la Ploiesti, in doua exemplare

PRESTATOR
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