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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 28 569 842.40 lei

, CONPET

INVITATlE DE PARTICIPARE

CONPET SA Ploieşti demarează o selecţie de oferte În vederea atribuirii
contractului ce are ca obiect ((Servicii de verificare, revizie si renaratii a instalatiilor de, "', ,
detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze existente În punctele de lucru
aparţinând CONPET SA PloieştiJ).

În acest sens vă invităm să depuneti oferta dumneavoastră tehnico - economică,
având În vedere următoarele precizări:

• Valoarea estimată a achiziţiei este de 5.500 lei, fără TVA pe an, respectiv 16.500 lei,
fără TVA pe 3 ani.

• Pretul ofertat va fi prezentat În lei şi va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a
contractului ce urmează a fi Încheiat. Acesta va fi detaliat Într-o anexă la Formularul
de ofertă ataşat prezentei şi va respecta precizările de la pct. 7 din caietul de sarcini -
Pretul ofertei.,

• Serviciul va fi prestat În locaţii/e Conpet prevăzute cu instalaţii de detecţie,
semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze, locaţii prezentate În anexa nr. 1 la caietul
de sarcini.

• În vederea obtinerii datelor necesare pentru fundamentarea ofertelor, vă rugăm să
contactati reprezentantii serviciului Situaţii de Urgenţă, din cadrul CONPET SA. Şef
serviciu: ing. Violeta Tavaru, tel. 0244/401360, int. 2268.

• Anterior elaborarii ofertei, se recomandă ofertantilor vizitarea si examinarea,
amplasamentelor locaţii/or, inclusiv imprejurimile, si obtinerea tuturor informatii/or
necesare elaborării acesteia.

În acest sens ofertantul va comunica intenţia de vizitare a amplasamentelor printr-o
solicitare scrisă transmisă pe adresa de email violeta.tavaru@conpet.ro. cu cel puţin o
zi lucrătoare Înainte de efectuarea acesteia. Programul de vizitare va fi stabilit de
fiecare operator economic interesat de această procedură ţinând cont şi de termenul
limită de depunere a ofertelor, stabilit pentru data de 19.08.2015.

• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la
Beneficiar.

• Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile, Începând cu data de depunere a
acesteia.

• Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părtiie contractante şi va

avea o durată de 36 de luni. Executarea contractului Începe după constituirea, de
către Presta tor, a garantiei de bună executie.
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Oferta se va depune la registratura societăţii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul
1848, nr. 1-3, in plic sigilat, până la data de 19.08.2015, ora 16.00.Pe plic se va menţiona
pe lângă denumirea ofertantului şi procedura pentru care a fost depusă, respectiv
((Servicii de verificare, revizie si renaratii a instalatii/ar de detectie, semnalizare si, "', , , ,
avertizare incendiu şi gaze existente În punctele de lucru aparţinând CONPET SA
Ploieştb).

Atât prezenta solicitare, cât şi oferta transmisă de dumneavoastră, nu constituie un
contract de angajare Între societăţile noastre.
Anexăm prezentei proiectul de contract, caietul de sarcini precum şi formularul de ofertă.
Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/2237 sau

pe adresa de email elena.matei@conpet.ro.

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,

SERVICIUL ACHIZITII
Exp. AP Elena Matei

~ciJ1i'

ŞEF SERVICIUACHIZITII
Jr. Agripina Tircavu

Jj1

DIRECTORDEPARTAMENT
MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR,

ŞIINVESTIŢIILOR
In 1:1

INVITATlE PARTICIPARE 2

mailto:elena.matei@conpet.ro.


CONTRACT DE SERVICII
nr. S-CA-CD__ din _._.2015

PARTILE CONTRACTANTE

CONPET SA, cu sediul in Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, telefon
0244/401330, fax 0244/516451, 402386, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Prahova, sub nr. J29/6/1991, cod fiscal RO 1350020, capital social subscris şi vărsat:
28.569.842,4 lei, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala
Romana - Sucursala Ploiesti, reprezentata legal, prin dl. ing. Liviu lIaşi - Director General si dna.
ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de BENEFICIAR

şi

SC , cu sediul in , str. ,
nr. , jud. , telefon ,' fax , cod de inregistrare
fiscala RO , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul

avand cod IBAN deschis la
____________ , reprezentată legal prin În calitate de
PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze "Servicii de verificare, revizie şi reparaţii a instalaţiilor

de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze existente În punctele de lucru aparţinând
CONPET SA Ploieşti", prezentate În Anexa nr. 1 la caietul de sarcini ce face parte integrantă
din prezentul contract, În perioadele convenite şi În conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.

2.2. Mentenanţa şi service-ul instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu şi
gaze din locaţiile Conpet SA Ploieşti, prezentate În Anexa nr. 1, se Împarte În două categorii,
după cum urmează:

- mentenanţa instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze (revizie
programată, conform Anexei nr. 2). Aceasta se realizează pe baza unui program/grafic stabilit
de comun acord cu beneficiarul;

- reparaţii ale defectelor accidentale constatate cu ocazia revizii lor sau la sesizarea
beneficiarului.

2.3. Beneficiarul Îşi rezervă dreptul de a opta pentru suplimentarea cantităţi lor de servicii, cu
justificarea necesităţii, oportunităţii achiziţiei şi existenţei resurselor financiare necesare.

3. PREŢUL CONTRACTULUI
3.1. Valoarea totală a contractului este de Iei, fără TVA, inclusiv contravaloarea

componentelor Înlocuite cu ocazia verificării. Prestatorul va trimite beneficiarului Împreună cu
factura fiscală aferentă serviciilor prestate, documente care să justifice costurile componentelor
inlocuite (copia facturilor de achiziţie, pe care se va menţiona "conform cu originalul").

3.2. Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului preţurile unitare prezentate În Anexa
nr. 2 la contract, la care se adaugă TVA.

3.3. Preţurile unitare ofertate, rămân ferme În lei pe toată perioada de derulare a
contractului.

3.4. Valoarea anuală a contractului se va modifica (cu preţurile unitare ofertate) prin act
adiţional În următoarele condiţii:
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_ modificarea tipului de lucrări şi volumul acestora, datorită unor lucrări de modernizare a
instalaţiilor PSI;
- încetarea activităţii unor puncte de lucru dotate cu instalaţii de detecţie, semnalizare şi
avertizare incendiu şi gaze şi cuprinse în anexa nr. 1 la caietul de sarcini.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării de ambele părţi contractante şi este valabil

pentru o perioadă de 36 de luni, respectiv până la data de _

5. DEFINITII
5.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul

contract;
c. valoarea contractului - preţul platibil executantului de către beneficiar, în baza

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate
prin contract;

d. utilajele executantului - înseamnă toate, aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte
lucruri necesare execuţiei lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

e. materiale - înseamnă produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face
sau fac parte din lucrările permanente.

f. echipamente - înseamnă maşinile şi aparatele utilizate de catre executant la executia
lucrarilor;

g. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la 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, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă.
Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

h. ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184
din Noul Cod de procedura civila (L 134/2010).

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) grafic fizic de executie detaliat - Anexa nr. 1;
b) propunerea tehnico-economica - Anexa nr. 2;
c) Caietul de sarcini - Anexa nr. 3;
d) Scrisoarea de garantie de buna executie - Anexa nr. 4;
e) conventia HSEQ - Anexa nr. 5;
f) autorizaţie/certificat de atestare emis de CNSIPC - Anexa nr. 6;
g) acte aditionale, daca exista;
h) alte anexe la contract.

7. STANDARDE
7.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către

prestator în propunerea sa tehnică.

8. CARACTERUL CONFIDENŢIAL 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.

1 _
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(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. Orice rapoarte şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri, statistici,

calcule, baze de date, software şi înregistrări justificative ori materiale achiziţionate, compilate
ori elaborate de către Prestator vor deveni proprietatea exclusivă a Beneficiarului. După
încetarea contractului de prestări servicii şi execuţie de lucrări, Prestatorul va remite toate
aceste documente şi date Beneficiarului. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente
ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu contractul de servicii şi execuţie de
lucrări, fără acordul scris prealabil al Beneficiarului.

9.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate şi la lucrările
executate, nu va face referire la aceste servicii şi lucrări în cursul executării altor servicii şi
lucrări pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de Beneficiar, fără acordul scris
prealabil al acestuia.

9.3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de prestări servicii vor fi
proprietatea exclusivă a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera
aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia
situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală sau industrială.

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

asigurarii beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului, si este in cuantum de 10% din valoarea totala, fara TVA, a contractului (5% din
valoarea totala, fara TVA, a contractului, în cazul IMM-urilor, conform Legii 346/2004) respectiv,
in cuantum de Iei. Cuantumul garantiei de buna executie se actualizeaza automat in
functie de valoarea totala a contractului.
(2) Garantia se constituie prin retineri succesive din platile datorate, respectiv din valoarea fără
TVA a facturilor acceptate pentru plată, astfel încât valoarea totală a garanţiei de bună execuţie
reţinută să reprezinte 10% din valoarea totala, fara TVA, a contractului (5% din valoarea totala,
fara TVA, a contractului, în cazuIIMM-urilor, conform Legii 346/2004).

10.2. La intocmirea facturii, prestatorul va scrie pe factura, in mod distinct, valoarea
garantiei de buna executie, calculata dupa specificatia de la alineatul precedent. De asemenea,
se va mentiona si contul GBE si banca.

10.3. Prestatorul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia beneficiarului, la o banca
agreata de ambele parti. In termen de 10 zile de la data semnarii contractului, prestatorul va
prezenta beneficiarului scrisoare de confirmare din partea bancii, prin care se comunica codul
IBAN al contului deschis in vederea virarii sumelor retinute drept garantie de buna executie.

Suma initiala care se depune de catre prestator in contul astfel deschis este de 1% din
pretul contractului, respectiv suma de Iei.

Pe parcursul indeplinirii contractului, beneficiarul va alimenta acest cont prin retineri
succesive din sumele datorate si cuvenite prestatorului, pana la concurenta sumei stabilite drept
garantie de buna executie mentionata la art. 10.1, respectiv Iei fara TVA.

Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea prestatorului.
10.4. Beneficiarul 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, beneficiarul are obligatia de a
notifica pretentia prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.
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10.5. Garantia de buna executie aferenta achiziţiei, se va restitui de catre beneficiar
prestatorului, in termen de 30 zile de la data achitării ultimei facturii acceptate la plată conform
prevederilor art. 15 din contract, daca beneficiarul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra
ei.

11. RESPONSABILITATilE PRESTATORUlUI
11.1. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Durata de prestare

a serviciului de verificare, revizie şi reparaţii a instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi avertizare
incendiu şi gaze existente în punctele de lucru aparţinând CONPET SA Ploieşti şi prezentate in
Anexa 1, se realizează pe baza unui program/grafic stabilit de comun acord cu beneficiarul, dar
nu va depăşi 60 de zile de la data intrării in vigoare a contractului. Lucrările de intervenţii şi
reparaţii accidentale se vor executa de către prestator cu piese din stocul de siguranţă, în
termen de maximum 48 de ore de la primirea comenzii transmise de beneficiar prin fax/email.
Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare
utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

11.2. (1) Servicul de verificare, revizie şi reparaţii a instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi
avertizare incendiu şi gaze existente în punctele de lucru aparţinând CONPET SA Ploieşti,
presupune executarea operaţiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice, normelor
specifice de apărare împotriva incendiilor precum şi instrucţiunilor tehnice elaborate de
proiectanţii şi/sau de producătorii instalaţiilor şi anume:

(2) Lucrări de revizie:
Prestatorul are obligaţia de a executa revizia sistemului cu înlocuirea elementelor

necorespunzătoare, care va cuprinde minim:
- analizarea stării tehnice a fiecărui sistem înainte de operaţiile de demontare, constatarea

defectelor şi verificarea prin acţionarea sistemelor optice şi acustice, după caz;
- demontarea, verificarea funcţională, curăţire şi testare detectori de fum/gaz;
- demontarea, verificarea funcţională, curăţire şi testare butoane de acţionare;
- demontarea, verificarea funcţională, curăţire şi testare sirene de incendiu;
- verificare funcţională echipamente, circuite curăţire şi testare individuală, după caz;
- verificare tensiune alimentare, conexiuni electrice, trasee cabluri, stare izolaţie;
- verificare funcţională a centralei de detecţie incendiu, după caz;
- efectuare teste finale.
(3) Lucrări de reparatii:
În cazul în care' cu ocazia reviziei se constată necesitatea înlocuiri unor

componente/subansamble, prestatorul are obligaţia de a informa în scris beneficiarul asupra
necesitătii înlocuirii acestora. Informarea va fi însotită de un deviz ofertă. Situatia va fi analizată, , ,
de către serviciul de specialitate din cadrul Conpet SA, care va întocmi un referat de
necesitatea şi în urma aprobării acestuia de către conducerea societăţii, serviciul Situaţii de
Urgenţă va emite o comandă pentru executarea lucrării de înlocuire sau completare.

Materialele, echipamentele folosite pentru înlocuirea celor necorespunzătoare din
instalaţiile de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze, trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:

- să fie însoţite de certificatul de calitate şi de garanţie al producătorului;
- să corespundă caracteristicilor dimensionale, de calitate şi fiabilitate, prevăzute în

standardele de produs respectiv (dacă sunt standardizate);
- să fie însoţite, după caz, de agrementul tehnic sau de certificatele de calitate şi

omologare eliberate de organele abilitate.
Remedierea defectelor se va face cu păstrarea, eventual creşterea, în niciun caz

diminuarea caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.
11.3. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu

profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele

umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
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(3) In situatia În care pe perioada de derulare a contractului, autorizatia emisă de CNSIPC Îşi
pierde valabilitatea, prestatorul este obligat să prezinte beneficiarului noua autorizatie ce-i
conferă dreptul de a presta acet serviciu.

11.4. In cazul nedorit in care pentru lichidarea unui inceput de incendiu nu au putut fi
utilizate instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi stingere a incendiilor
verificate de prestator, ca urmare a unor deficiente, pe care organele abilitate pentru anchetarea
acestui tip de incidente le considera cauzate de calitatea defectuoasa a operatiilor de service,
raspunderea materiala, civila si penala pentru daunele produse revine prestatorului, conform
legislatiei in vigoare.

11.5. Inainte de demararea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, prestatorul are
obligatia să prezinte graficul de executie a serviciilor, Anexa nr. 1 la contract.

12. RESPONSABILITATilE BENEFICIARULUI
12.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului orice facilitati si/sau

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

12.2. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciului la scadenta.

13. RECEPTIE SI VERIFICARI
13.1. Beneficiarul sau reprezentantul său are dreptul de a verifica modul de prestare a

serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din Caietul
de sarcini.

13.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor si
imputerniciti pentru acest scop.

13.3. Inainte de efectuarea testului general de funcţionare, prestatorul va efectua În
prezenţa reprezentanţilor beneficiarului, verificarea funcţionării corecte, În mod independent, pe
cât posibil a principalelor componente, după caz.

13.4. (1) Actele ce se intocmesc la receptia lucrărilor şi care vor fi semnate de partile
contractante sunt:

• proces verbal de recepţie a lucrărilor;
• certificate de calitate şi garanţie;
• raport despre sistemul respectiv, semnat, datat şi ştampilat, care trebuie să cuprindă

date despre activitatea desfăşurată, modificări efectuate, piese Înlocuite (tipul, număr
bucăţi pe fiecare reper În parte), concluzii;

• registru de control pentru instalaţiile de detectare, semnalizare, alarmare, alertare,
limitare şi stingere a incendiilor;

• registru de evidenţă a lucrărilor de reparaţii efectuate la instalaţia de detecţie,
semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze, după.

Procesele verbale vor fi Întocmite În două exemplare originale, semnate de către
reprezentanţii prestatorului şi beneficiarului.

(2) Prestatorul va aduce la cunostinta beneficiarului despre instalatiile care este necesar
a fi scoase din functiune in vederea repararii sau inlocuirii unor instalatii sau elemente
componente ale acestora cu grad avansat de uzura, ce nu mai prezinta siguranta in exploatare,
acest lucru consemnandu-se in Procesul Verbal de Verificare.

(3) In cazul in care pe parcursul derularii activitatii de service este necesara inlocuirea
unor componente (piese si subansamble) sau completarea celor care lipsesc, prestatorul va
informa in scris beneficiarul asupra necesitatii inlocuirii acestora. Daca se accepta
inlocuirea/completarea componentelor, beneficiarul va emite o comandă pentru executarea
lucrărilor şi va achita contravaloarea acestora la pret de achizitie. Prestatorul va prezenta copia
facturii de achizitie a acestor componente pe care va mentiona că este conform cu originalul.

(4) La predarea instalatiilor de detectare, semnalizare, alarmare, alertare, limitare şi
stingere a incendiilor, prestatorul va efectua un scurt instructaj privind modul si conditiile de
utilizare a tipurilor instalatii la care s-a efectuat service, personalului beneficiarului existent la
punctul de lucru unde s-a efectuat predarea.

CONTRACT SERVICE INSTALTII DE DETECTIE Pagina 5 din 9



14. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor 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 graficul de prestare 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 presta re si vor semna un act aditional.

14.3. Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta perioada stabilită
prin graficul de prestare, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului.
Modificarea duratei contractului de prestare a serviciilor se face cu acordul partilor, prin act
aditional.

14.4. Cu exceptia cazului in care beneficiarul este de acord cu o prelungire conform clauzei
14.3, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati
prestatorului potrivit prevederilor clauzei 18.

15. MODALITĂŢI DE PLATĂ
15.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155 alin. (1), din Legea nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentelor justificative
prezentate de prestator si acceptate de beneficiar, documente care sa ateste ca prestarea
serviciilor s-a efectuat in conditii tehnice de calitate si pe baza procesului verbal de receptie.
Beneficiarul are obligatia de a efectua plata facturilor cu ordin de plată În lei.

15.2. Termenul de plată al facturilor este: 30 de zile de la data inregistrarii acestora la
beneficiar.

15.3. Pentru eventualele reparatii suplimentare, în baza procesului verbal de constatare
încheiat între părţi, materialele suplimentare puse în operă se vor justifica cu facturi de achizitie,
în copie, pe care se va mentiona că este conform cu originalul.

16. GARANTIA SERVICIILOR
16.1. (1) Perioada de garantie solicitată a fi acordată de prestator pentru fiecare sistem în

parte care face obiectul caietului de sarcini se stabileşte de la data semnării documentului de
confirmare a efectuării serviciilor de revizie tehnică sau a documentului de. achiziţie a pieselor şi
care sunt certificate de producător.

(2) In cazul în care în perioada de garanţie acordată de prestator se constată funcţionări
anormale ale sistemelor, la solicitarea beneficiarului prestatorul are obligaţia să verifice cauzele
care au condus la functionarea anormală si să readucă sistemele în stare de functionare.

" '(3) Prestatorul va remedia pe cheltuiala sa toate defecţiunile apărute în perioada de
garanţie, inclusiv în cazul apariţiei unor defecţiuni la conexiunile electrice.

16.2. (1) In perioada de garantie, prestatorul are obligatia, in urma dispozitiei date de
beneficiar, de a executa toate serviciile de modificare, remediere a viciilor si a altor defecte a
caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale si a documentatiilor, standardelor si a
legislatiei in domeniu, in vigoare.
(2) Prestatorul are obligatia de a efectua toate activitătile prevăzute la alin. (1), pe cheltuială
proprie, în cazul în care ele sunt necesare ca urmare a:
a) utilizării de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile

contractului; sau
b) neglijentei sau neîndeplinirii de către prestator a oricăreia dintre obligatiile explicite sau

implicite care îi revin în baza contractului.
16.3. In cazul în care prestatorul nu execută serviciile prevăzute la clauza 16.2 alin. (1),

beneficiarul este îndreptătit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute.
Cheltuielile aferente acestor servicii vor fi recuperate de către beneficiar de la prestator sau
retinute din sumele cuvenite acestuia.
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17. ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
17.1. Pentru serviciile prestate plăţile datorate de beneficiar prestatorului sunt cele

declarate în propunerea financiară, anexă la contract şi rămân ferme în lei pe toată perioada de
derulare a contractului.

18. PENALlTĂŢI, DAUNE-INTERESE
18.1. In cazul în care, prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract,

prestatorul are obligatia de a plati beneficiarului, ca penalităţi, o sumă in cuantum de 0,5%/zi de
intarziere, calculat la valoarea serviciilor neprestate sau la valoarea serviciilor prestate
necorespunzator, pentru fiecare zi de intarziere. Penalitatile pot depasi cuantumul sumei asupra
carora sunt calculate.

18.2. Penalităţile calculate vor fi notificate prestatorului. Prestatorul va achita în termen
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării suma calculata drept penalitati. Beneficiarul
va emite factură către prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

18.3. In cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termenul prevăzut la art. 15.2,
acesta are obligaţia de a plăti penalităţi în cuantum de O,5%/zi de întârziere, după expirarea
termenului scadent.

18.4. Penalitatile calculate vor fi notificate si facturate catre Beneficiar. Beneficiarul are
obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia la
sediul său.

19. REZILIEREA CONTRACTULUI. ÎNCETAREA 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 servicii şi de a pretinde plata de
daune-interese.

(2) Dacă în perioada de derulare a contracului, prestatorul:
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 beneficiarului;
c) depăşeşte cu 30 de zile termenul prevăzut la art. 4.1., beneficiarul va notifica

prestatorul pentru remedierea acestor aspecte.
Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către beneficiar, prestatorul

nu ia toate măsurile posibile de remediere a neîndeplinirii obligaţiilor, beneficiarul poate, printr-o
a doua înştiinţare emisă în termen de 21 de zile, sa rezilieze contractul (pact comisoriu de grad
III) si să pretinda plata de daune interese.

19.2. Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, 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.

19.3. La rezilierea contractului conform art. 19.1. (2), beneficiarul are dreptul de a
pretinde daune-interese în cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate 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. In cazul prevazut la art. 19.2 beneficiarul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data
denuntarii unilaterale a contractului.

19.4. Contractul poate inceta si prin ajungerea la termen, acordul partilor, declararea
falimentului, insolventa prestatorului sau denunţarea unilaterală de către beneficiar, după
notificarea prestatorului.

20. FORTA MAJORA
20.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate

prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.
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20.2. Indeplinirea 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.

20.3. 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.

20.4. 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.

21. ASIGURARI
21.1. Beneficiarul 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
beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

22. SOLUTIONAREA DISPUTELOR. LITIGII
22.1. 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.

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

23. COMUNICARI
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 derularii prezentului contract, toate documentele aferente acestuia,

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

în scris a primirii comunicării.

24. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
24.1. Prestatorul nu poate cesiona total sau partial prezentul contract.
24.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in

propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de beneficiar pentru orice neconformitate

aparuta in prestarea serviciilor 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.

24.3. (1) 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 beneficiarul.

(2) Prestatorul 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.

24.4. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de beneficiar de modul în care
îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator 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.

24.5. 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 notificat beneficiarul.
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25. CLAUZE FINALE
25.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat între

părţile contractante.
25.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din

cuprinsul său, reprezintă vointa părţilor şi înlătură orice altă întelegere verbală dintre acestea,
anterioară sau ulterioară încheierii lui.

25.3. In cazul în care părţile îşi încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea care suferă
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei
respective nu înseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

26. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
26.1. 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.

BENEFICIAR
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CAIET DE SARCINI

privind achiziţie servicii de verificare, revizie şi reparaţii a instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi avertizare
incendiu şi gaze existente în punctele de lucru aparţinând CONPET S.A. Ploieşti

CERINŢE TEHNICEOBLIGATORII

1. Necesitate şi oportunitate

Securitatea la incendiu are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin echiparea şi dotarea
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor în
conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.

Cerinţa esenţială" securitate la incendiu" trebuie asigurată prin măsuri şi reguli specifice privind
exploatarea construcţiilor, echipamentelor, mijloacelor tehnice şi instalaţiilor de stingere a incendiilor.

Conform legislaţiei în vigoare, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi
Ordinul M.A.! nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor,
instalaţiile, echipamentele şi mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor fac parte din
măsurile de apărare împotriva incendiilor, active, cu rol important în asigurarea cerinţei "securitate la
incendiu" a construcţiilor şi instalaţiilor tehnologice, precum şi pentru securitatea utilizatorilor.

În categoria mijloace de apărare împotriva incendiilor, definite conform specificaţiilor O.M.A.!.
nr. 1631 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, se situează şi
sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare, avertizare incendiu şi gaze.

Pentru detectarea incendiilor în faza iniţială în unele locaţii ale societăţii în care au fost efectuate
modemizări ale instalaţiilor tehnologice au fost montate şi instalaţii automate de detectare, semnalizare şi
alarmare incendiu şi gaze, în spaţii închise ( săli pompe, dispecerate) sau deschise ( parc rezervoarel
rezerv oare).

În vederea exploatării sistemelor şi instalaţiilor automate de detectare, semnalizare şi alarmare în
parametrii proiectaţi şi menţinerii stării de funcţionare, pentru asigurarea fiabilităţii şi eficienţei necesare
conform reglementărilor tehnice specifice, este necesară îndeplinirea obligaţiei legale de asigurare a
reviziei şi după caz a reparării acestora cu personal atestat în condiţiile legislaţiei din domeniul apărării
împotriva incendiilor, corespunzător instrucţiunilor de exploatare şi a prevederilor cuprinse în .
reglementările şi instrucţiunile tehnice elaborate de proiectanţi şil sau producătorii furnizori.

2. Condiţii generale. Legislaţie aplicabilă

~ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
~ Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva

incendiilor; .
~ Legea nr. 481/2004 republicată, privind protecţia civilă;
~ Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor parte a-II-a Instalaţii de stingere -

Indicativ P118/2-2013;
~ OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează

lucrări În domeniul apărării împotriva incendiilor;
~ Alte acte normative, standarde şi norme tehnice specifice În vigoare;
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3. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl constituie achiziţia de servicii de verificare, revizie şi reparaţii a instalaţiilor
de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze existente În punctele de lucru aparţinând societăţii.

Serviciul va fi prestat În locaţiile CONPET, prevăzute cu instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi
avertizare incendiu şi gaze, locaţii prezentate În anexa nr. 1 la caietul de sarcini.

Prin acest serviciu se Înţelege executarea operaţiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice,
normelor specifice de apărare Împotriva incendiilor precum şi instrucţiunilor tehnice elaborate de
proiectanţii şi/sau de producătorii instalaţiilor.

Mentenanta şi service-ul instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze
din locaţiile CONPET S.A. Ploiesti, conform anexei, se Împarte în două categorii, după cum
urmează:

1- mentenanţa instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze (revizie
programată, conform anexei nr. 2):

- se realizează pe baza unui program! grafic stabilit de comun acord cu beneficiarul;

11- reparaţii ale defectelor accidentale constatate cu ocazia reviziilor sau la sesizarea beneficiarului.

4. Criterii tehnice de calificare

Pentru derularea în bune condiţii a serviciilor contractate sunt necesare următoarele cerinţe
minime de calificare a ofertanţilor:
Ofertantul va prezenta:

- "AUTORIZAŢIA" pentru efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi
instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu emisă de Centrul Naţional pentru
Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă, conform OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de
autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării Împotriva incendiilor completat cu
OMAI nr. 112/2014- pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care
efectuează lucrări În domeniul apărării Împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului
administraţiei şi internelor nr. 87/2010 , valabilă la depunerea ofertei cat şi pe toată perioada derulării
contractului;

- Copii de pe certificatele de atestare/ absolvire a personalului care va efectua lucrările (copii de pe
certificatul/certificatele de competenţă profesională pentru ocupaţii specifice conform menţiuni O.M.A.!.
nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în
domeniul apărării împotriva incendiilor şi OMAI nr. 112/2014- pentru modificarea şi completarea
Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări În domeniul apărării Împotriva
incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 8712010.

Deasemeni pentru derularea În bune condiţii a serviciilor contractate, ofertantul, În mod
obligatoriu, se va regăsi În " lista cu persoanele autorizate în conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru
efectuarea acestor tipuri de lucrărilor ", afişată pe site-ul !.G.S.U.
~ Ofertanţii vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere prin care se angajează că vor folosi numai

echipamente şi mijloace tehnice antiex, avînd În vedere specificul activităţii SC Conpet SA Ploieşti;
~ Ofertantul va prezenta "Lista serviciilor similare executate în ultimii 3 ani" care va conţine: valori,

perioade şi locul prestării serviciilor (minim 3 recomandări din partea beneficiarilor);
~ Ofertanţii vor prezenta dovada certificării sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO

9001/2008

5. Specificatii tehnice

Serviciul de verificare, revizie şi reparaţii a instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi avertizare
incendiu şi gaze existente În punctele de lucru aparţinând CONPET S.A. Ploieşti, presupune executarea
operaţiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice, normelor specifice de apărare Împotriva.
incendiilor precum şi instrucţiunilor tehnice elaborate de proiectanţii şi/sau de producătorii instalaţiilor şi
anume:
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5.1. Lucrări de revizie

Se va executa revizie a sistemului cu înlocuirea elementelor necorespunzătoare, care va cuprinde
mirum:

- Analizarea stării tehnice a fiecărui sistem înainte de operaţiile de demontare, constatarea
defectelor şi verificarea prin acţionarea sistemelor optice şi acustice, după caz;
- Demontarea, verificarea funcţională, curăţire şi testare detectori de fum! gaz;
- Demontarea, verificarea funcţională, curăţire şi testare butoane de acţionare;
- Demontarea, verificarea funcţională, curăţire şi testare sirene de incendiu;
- Verificarea funcţională echipamente, circuite curăţire şi testare individuală, după caz;
- Verificare tensiune alimentare, conexiuni electrice, trasee cabluri, stare izolaţie;
- Verificare funcţională a centralei de detecţie incendiu, după caz;
- Efectuări teste finale.

5.2. Lucrări de reparatii

În cazul în care cu ocazia reviziei se constată necesitatea înlocuirii unor componentei subansamble,
prestatorul va informa în scris beneficiarul asupra necesităţii înlocuirii acestora.

Informarea va fi însoţită de un deviz ofertă.ro Situaţia va fi analizată de către serviciul de specialitate din cadrul CONPET S.A. Ploiesti, care va
~ întocmi un referat de necesitate şi în urma aprobării acestuia de către conducerea societăţii, Serviciul

S.U. va emite o comandă pentru executarea lucrării de înlocuire sau completare.
Materialele, echipamentele, folosite pentru înlocuirea celor necorespunzătoare din instalaţiile de

detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
• să fie însoţite de certificatul de calitate şi de garanţie al producătorului;
• să corespundă caracteristicilor dimensionale, de calitate şi fiabilitate, prevăzute în standardele de

produs respective (dacă sunt standardizate);
• să fie însoţite, după caz, de agrementul tehnic sau de certificatele de calitate şi omologare

eliberate de organele abilitate;

Remedierea defectelor se va face cu păstrarea eventual creşterea, în mCI un caz diminuarea
caracteristicilor tehnice ale echipamentului original.

Beneficiarul va achita contravaloarea componentelor înlocuite la preţul de achizitie.
Prestatorul va trimite beneficiarului împreună cu factura fiscală aferentă serviciilor prestate

documentele care să justifice costurile componentelor înlocuite (copia facturii de achiziţie pe care va
/"--', menţiona că este conformă cu originalul).
Io

5.3. Materiale ce se asigură de prestator pentru revizii, incluse În valoarea prestatiei:

• Lavete, substanţe degresante, materiale izolatoare, geamuri butoane de avertizare, leduri de
semnalizare, conductori etc.);

• Aparatele de măsură, de testare, scule, schele/ scări, dispozitive de verificarei testare

Lucrările de intervenţii şi reparaţii acccidentale se vor executa de către fumizorul de servicii în
termen de maxim 48 de ore pentru lucrarile de reparatii cu piese din stocul de siguranţă de la primirea
comenzii prin fax,mail de la beneficiar.

6. Condiţii de recepţie a lucrărilor

a. Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica:
• Certificatele de calitate pentru materialele folosite, care vor corespunde cu caracteristicile celor

prevăzute în proiect sau în instrucţiunile de exploatare a instalaţiilor;
• Agrementele tehnice şi buletine de omologare pentru produsele şi echipamentele utilizate
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h. Pe timpul executării lucrărilor se va verifica:
• Executarea operaţiilor de revizie/ intervenţie În conformitate cu propunerea tehnică sau după caz

conform reglementărilor tehnice În vigoare.

c. Încercări care se fac:

• Înainte de efectuarea testului general de funcţionare, prestatorul va efectua În prezenţa
reprezentanţilor beneficiarului, verificarea funcţionării corecte, În mod independent, pe cît posibil a
principalelor componente, după caz;

d. Acte ce se Întocmesc:

c

• Proces verbal de recepţie a lucrărilor;
• Certificat de calitate şi garanţie;
• Raport despre sistemul respectiv, semnat, datat şi ştampilat, care trebuie să cuprindă date despre

activitatea desfăşurată, modificări efectuate, piese Înlocuite ( tipul, număr buc. pe fiecare reper În
parte), concluzii;

• Registru de control pentru instalaţiile de detectare, semnalizare. alarmare, alertare, limitare şi
stingere a incendiilor;

• Registrul de evidenţă a lucrărilor de reparaţii efectuate la instalaţia de detecţie, semnalizare şi
avertizare incendiu şi gaze, după caz.

Procesele verbale vor fi întocmite În două exemplare originale, semnate de către reprezentanţii
prestatorului şi beneficiarului.

e. Condiţii de garanţie

Perioada de garanţie solicitată a fi acordată de prestator pentru fiecare sistem În parte care face
obiectul caietului de sarcini se stabileşte de la data semnării documentului de confirmare a efectuării
serviciilor de revizie tehnică sau a documentului de achiziţie a pieselor şi certificate de producător.

În cazul În care în perioada de garanţie acordată de prestator se constată funcţionări anormale ale
sistemelor, la solicitarea beneficiarului prestatorul are obligaţia să verifice cauzele care au condus la
funcţionarea anormală şi să readucă sistemele În stare de funcţionare.

Prestatorul va remedia pe cheltuiala sa toate defecţiunile apărute În perioada de garanţie, inclusiv În
cazul apariţiei unor defecţiuni la conexiunile electrice.

l.f~

~/ 7. Preţul ofertei
În scopul prezentării unei oferte În cunoştinţă de cauză şi pentru obţinerea de informaţii concrete

despre instalaţiile de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze.( stare sistem, defecţiuni, etc.),
Înainte de Întocmirea ofertei prestatorul poate viziona amplasamentele menţionate în anexă prin
comunicarea cu cel puţin 1 zi înainte de efectuarea vizionării, către responsabilul cu derularea procedurii
de achiziţie a serviciilor.

Orice operaţie tehnică/lucrare pe care prestatorul o prezintă ca fiind necesară a fi executată pentru
buna desfăşurare a contractului, dar neprecizată anterior Încheierii contractului, va fi efectuată fără
costuri suplimentare din partea beneficiarului.

Oferta de preţ se exprimă În lei (fără TVA) şi va cuprinde valori care vor fi valabile pe toată durata
de derulare a contractului.

Sumele ofertate se vor prezenta astfel:
oTotal societate, dar şi defalcat pe locaţii, pe categorie de lucrări/an şi pe 3 ani
oPreţ unitar pe fiecare categorie de lucrări (revizie pentru fiecare tip de instalaţie/ componente);
oPreţul pieselor de schimb precizate, pe fiecare reper;
Nu se acordă avans;

Evaluarea ofertei se va face la preţ total serviciu (pe 3 ani).
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8. Durata contractului

Se solicită Încheierea contractului pe o perioada de 3 ani.

9. Alte specificaţii

Pe parcursul derularii contractului este posibil ca tipul de lucrări şi volumul acestora să se
modifice datorită unor lucrări de modernizare a instalaţiilor PSI sau Încetării activităţii unor puncte de
lucru dotate cu instalaţii de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze şi cuprinse în anexă la
Caietul de Sarcini.

Modificările ce vor interveni se vor materializa În Acte aditionale la contractul initial., ,

SEF SERVICIU SITUATII DE URGENTĂ
, //Ing. ~AVARU '
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Anexa nr.l

INSTALAŢII DE DETECŢIE. SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU SI GAZE DIN LOCATIILE SOCIETĂTII
LOCAŢIEI TIPUL INSTALA ŢIEI DETECTOARE DE INCENDIU BUTOANE DE ECHIPAMENTUL DE DISPOZITIVE
OBIECTIV ALARMARE CONTROL, DE ALARMĂ

SEMNALIZĂRI INCENDIU
CENTRALE

1 2 3 4 5 6
Instalaţie de detectie, Detectoare de flacară Dec1anşatoare manuale de Panou semnalizări centrale

semnalizare şi = 18 buc. alarmă = 14 buc. PSI Sirena alarmare
avertizare incendiu =1 buc. = 2 buc.

= 1 buc.
Tip DF1101A-Ex Tip FDM 223
3 senzori infrarosu (SIEMENS):
Carcasa DFZ 1190 1 filtre st. E

Statia (SIEMENS) 2 plecare st CDE
CALARETI Amplasare: 3-4 hala pompe CDE

1 Cladire dispecerat
Sistem antiincendiu 1-4 hala pompe CDE 5 booster C+ AB Tip FC 2040

PSI
SINTESO FC20 5-8 hala pompe AB 6 zona sosire C (SIEMENS):

2 Cladire dispecerat.
(SIEMENS) 9+ 15 rezervor R2 7-8 hala pompe AB Cladire dispecerat PSI

central11+ 16 rezervor R1+R5 9 zona R1+PSI
10-12 zona booster+Rl 10 zona CT+R2
13-14 rezervor R2+R3 11 zona R2+R3
17 rezervor R4 12 zona R2+R4
18 rezervor R4-piloni 13 antena releu

14 pilon R4
Instalaţie de detecţie, Detectoare de: Dec1anşatoare manuale de

Panou semnalizare centralăRampa semnalizare şi Flacară = 4 buc.; alarma = 8 buc.
PSI Sirena alarmare

SALONTA avertizare incendiu şi Gaze = 12 buc.;
=1 buc. = 3 buc.

gaze= 1 buc. Fum si temp.= 3 buc.
Rampa -O O Dec1anşatoare manuale de Sirena alarmare

MARGHITA alarma = 3 buc. -
= 1 buc.

Rampa -o O Dec1anşatoare manuale de Sirena SAT 3T
CIRESU -alarma = 3 buc. = 1 buc.
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Staţia - O Dec1anşatoare manuale de Panou semnalizare centrală Sirena alarmare

BĂICOI alarma = 3 buc. PSI = 1 buc. = 1 buc.
- O Dec1anşatoare manuale de Panou semnalizare centrală

Sirena alarmareStaţia PSIBĂRĂGANU alarma = 10 buc.
= 1 buc. = 1 buc.

Instalaţie de detecţie, Detectoare de: Declanşatoare manuale de Panou semnalizare centralăRampa semnalizare şi
- Flacară = 6 buc.; . alarma PSI Sirena alarmare

IMECI avertizare incendiu şi
- Fum şi tempo=4 buc. = 2 buc. = 1 buc. 1 buc.

gaze= 1 buc.
Sediul II - Declanşatoare manuale de Sirena alarmare

alarma = 4 buc. - 1 buc.
TOTAL - Detectoare de:

- Flacară = 28 buc.;
47 5 11- Gaze = 12 buc.;

Fum şi temp.= 7 buc.

ŞEF SE~VICIU SITUAJII DE URGENŢĂ
<"""Ing.VItrL < A-TAVARU

t/~
\
\
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Anexa nr. 2

Tabel centralizator revizie a instala/ii/or de detecţie, semnalizare şi avertizare incendiu şi gaze

Nr. Nr. Nr. Revizii

Crt Tipul Instalaţiei/ echipament Buc. lan

1 Panou semnalizarei centrală 5 2

2 Detectoare de flacară 28 2

3 Detectoare de gaze explozive 12 2

4 Detectoare de fum şi temperatură 7 2

5 Declanşatoarel butoane manuale de alarmă 47 2

6 Sirena alarmare 11 1

TOTAL

C~
ÎNTOCMIT,Ing.;;,
/

ŞEF SER)!ICIU SITU
/Ing. VIOLE '

jDEURGENŢĂ
'AVARU

l!ifJ
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1
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _
(denumirea BENEFICIARULUI şi adresa complett!J)

Domnilor,

Examinând documentele transmise, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

(denumirea/numele operatorului economic)
conformitate cu prevederile şi cerintele cuprinse În documentele transmise, să prestăm serviciile

_________________________________ ' ne oferim ca, În

(denumirea serviciilor)
pentru suma totala de lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată În

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

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, În cazul În care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile În
termenele stabilite.

Ne angajăm să mentinem această ofertă valabilă pentru o durată de de zile,
(durata in litere si cifre)

respectiv până la data de şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
(ziualluna/anul)

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 corespunzt!Jtoare)

Am Înteles şi consimtim că, În cazul În care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să
constituim garantia de bună executie În conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

Intelegem ca nu sunteti obligati să acceptati oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe care o
puteti primi.

Data __ ,__ , _

________ , În calitate de ,' legal autorizat să semnez oferta pentru
(semnatura)

şi În numele _
(denumire/nume operator economic)
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