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6CONPET
INVITAŢIE DE PARTICIPARE

S. C. CONPET S.A. Ploieşti demarează o selecţie de oferte În vederea achiziţiei de servicii ce are ca
obiect "Verificare tehnică În utilizare pentru centralele termice de producere apă caldă necesară
Încălzirii spaţiilor industriale şi administrative aparţinând se eONPET SA"

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

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

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

• Valoare estimata: 11.000 lei fara TVA.
• Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat aceasta sa respecte cerintele prevazutee in Caietul de Sarcini atasat si sa asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei

intre acesta si cerintele respective.
• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către părIile contractante. Durata

contractului: 2 ani de la intrarea in vigoare.
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.
• Oferta tehnico-economică prezentată va trebui să conţină şi Graficul de execuţie a lucrărilor de

VTP, detaliat pentru fiecare locaţie, cazan, mentionându-se datele la care se execută aceste
lucrări.

• Oferta financiară va conţine elemente de deviz pe fiecare locaţie şi cazan pentru lucrările
executate (ex.:manopera, transport, diurn a, cazare, inchidere etc.).

• Ofertanţii vor face dovada:
- Autorizării ISCIR pentru instalarea, montarea, repararea, Întreţinerea şi verificarea tehnică În

utilizare a aparatelor utilizate pentru Încălzit, conform PT A 1/2010;
- Autorizării ISCIR pentru instalarea, montarea, punerea În funcţiune, autorizarea funcţionării,

supraveghere şi verificare tehnică În utilizare, revizia, repararea şi lucrările de Întreţinere la
cazanele pentru apă caldă şi cazanele pentru abur de joasă presiune, conform PT C9/2010;

- Certificării sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001/2001.

•
Oferta se va depune la registratura societăţii noastre, situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3,

in plic sigilat, până la data de 02.02.2015, ora 10.00. Pe plic se va menţiona procedura pentru care a
fost depusă, respectiv "Verificare tehnică În utilizare pentru centralele termice de producere apă caldă
necesară Încălzirii spaţiilor industriale şi administrative aparIinând SC CONPET SA ".

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

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Achizitii, telefon 0244/401360/int.2235.
Anexăm prezentei următoarele:

proiect de contract;
caiet de sarcini;,

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,

Şef Serviciu Achiziţii
Jr. Agripina Tircavu

Serviciul Achizitii,
Exp.A.p.~nZiCU

http://web:www.conpetro
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CAIET DE SARCINI

Verificare tehnica in utilizare pentru centralele termice de producere apa

calda necesara incalzirii spatiilor industriale si administrative apartinand

S.C. CONPET S.A.

1. Beneficiar
S.C.Conpet S.A. - cu sediul central in Ploiesti, str. Anul 1848 nr.1-3, jud. Prahova,

inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J29/1991, cod unic de inregistrare RO 1350020, cont
virament IBAN nr. R038RNCB0205044865700001.

II. Date generale
Obiectul prezentului caiet de sarcini stabileste cerintele tehnice pentru achizitionarea de

servicii de verificare tehnica in utilizare (VTU), in vederea prelungirii autorizarii functionarii,
pentru centralele termice de producere apa calda pentru incalzire si apa calda menajera.

III. Amplasament
Centralele termice care fac obiectul acestui caiet de sarcini, sunt amplasate in punctele

de lucru apartinand SC Conpet SA si au in componenta cazane cu functionare pe combustibil
gazos, fiind impartite in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR PT A1-2010 (puteri mai mici
sau egale cu 400kW) - anexa 1 si PT C9-201O (puteri mai mari de 400kW) - anexa 2.

IV.A. Cerinte
IV.A.1. Centrale termice cu puteri mai mici sau egale cu 400kW - conform PT A1-

2010
Se vor efectua in cadrul verificarilor tehnice in utilizare, urmatoarele operatiuni:
1. Verifica integritatea aparatului care este pus in functiune si compatibilitatea acestuia

cu tipul de gaz folosit;
2. Verifica instalarea corecta a aparatului si faptul ca nu contravine instructiunilor

producatorului privind instalarea;
3. Verifica racordarea corecta a aparatului la reteaua de combustibil gazos, reteaua de

alimenatre cu energie electrica, reteaua de apa, evacuare gaze arse, etc.;
4. Verifica presiunile de combustibil gazos si apa existente in circuitele de intrare ale

aparatului;
5. Verifica prizele de aer neobturabile;
6. Alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apa si energie electrica;
7. Verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil gazos si apa;
8. Verificarea functionarii sistemelor de reglare si protectie;
9. Reglarea parametrilor de intrale in aparat;
10.Pornirea paratului, efectuarea reglajelor necesare pentru o functionare optima a

aparatului in conditiile reale de la utilizatorul final;
11.Reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a

aparatului);
12.Verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, tirajului si etanseitatii circuitului de
evacuare a gazelor de ardere;
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13.Aducerera aparatului in functionare la parametrii nominali si efectuarea verificarii
arderii;

14.Masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine, file de
masuratori, etc. si obligatoriu intr-un raport de verificare, conform modelelor din
anexele PT A1-2010;

15.Instruirea utilizatorului final, caruia i se va explica modul de exploatare si intretinere
curenta a aparatului, conform cu instructiunile producatorului;

16.Editarea si completarea livretului aparatului, conform anexa 3 din PT A1-2010 si
predarea acestuia utilizatorului final.

IV.A.2. Centrale termice cu puteri mai mari de 400kW
Se vor efectua in cadrul verificarilor tehnice in utilizare, urmatoarele operatiuni:
1. Verifica sau intocmeste proiectul de instalare verificat/avizat, conform art 12 din PT

C9 - 2010;
2. Verifica integritatea cazanului care este pus in functiune si compatibilitatea acestuia

cu tipul de gaz folosit, conform PT C9-2010;
3. Verifica instalarea corecta a cazanului si faptul ca nu contravine instructiunilor

producatorului privind instalarea, conform PT C9-201O;
4. Verifica racordarea corecta a aparatului la reteaua de combustibil gazos, reteaua de

alimenatre cu energie electrica, reteaua de apa, evacuare gaze arse, conform PT
C11-2010;

5. Verifica presiunile de combustibil gazos si apa existente in circuitele de intrare ale
aparatului, conform PT C11-2010;

6. Verifica racordarea corecta a aparatului la reteaua electrica si parametrii acestuia,
conform PT C11-2010;

7. Verifica sistemul de evacuare gaze de ardere disponibil, conform PT C11-2010;
8. Verifica prizele de aer neobturabile, conform PT C11-2010;
9. Alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apa si energie electrica, conform PT

C11-2010;
10.Verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil gazos si apa, conform PT C11-

2010;
11.Verificarea functionarii sistemelor de reglare si protectie, conform PT C11-201O;
12.Reglarea parametrilor de intrale in aparat, conform PT C11-2010;
13.Pornirea paratului, efectuarea reglajelor necesare pentru o functionare optima a

aparatului in conditiile reale de la utilizatorul final, conform PT C11-201O;
14.Reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a

aparatului), conform PT C11-201O;
15.Verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, tirajului si etanseitatii circuitului de

evacuare a gazelor de ardere, conform PT C11-2010;
16.Aducerera aparatului in functionare la parametrii nominali si efectuarea verificarii

arderii, conform PT C11-2010;
17.Masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine, fire de

masuratori, etc. si obligatoriu intr-un raport de verificare, conform modelelor din
anexele PT C11-2010;

18.Editarea si completarea livretului aparatului, conform anexa 2 din PT C11-2010 si
predarea acestuia utilizatorului final;
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IV.A.3. Alte cerinte
1. In situatia in care sunt necesare lucrari de reparatii, pentru centralele termice ce

intra sub incidenta PT A1-2010 si PT C9-2010, executia si decontarea acestora se
va realiza pe baza de nota de constatare, deviz oferta aprobat de beneficiar urmat
de comanda. Valoarea acestor lucrari nu vor depasi anual, limita impusa de O.U.G.
34/2006 pentru cumparari directe.

2. Oferta trebuie sa cuprinda urmatoarele autorizari necesare pentru indeplinirea
contractelor
- Autorizatiile ISCIR (conform PT A1-2010) pentru:

• 'Verificare tehnica in utilizare (VTU);
- Autorizatiile ISCIR (conform PT C9-2010) pentru:

• Verificari tehnice in utilizare (VTU).

V. Garantia
Lucrarile de verificare tehnica periodica efectuate vor avea o garantie de 12 luni.

VI. Oferta tehnica-economica prezentata va trebui sa cuprinda si:
Graficul de executie a lucrarilor de VTP, detaliat pentru fiecare locatie, cazan,
mentionandu-se datele la care se executa aceste lucrari;
Oferta financiara va contine elemente de deviz pe fiecare locatie si cazan pentru
lucrarile executate (ex.: manopera, transport, diurna, cazare, inchidere, etc.).

Director Departament Mentenanta ,
Dr. ing. MariU~
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Sef Serviciu Energetic
Dr. ing. Ion BELDIMAN

Intocmit,
ing. Lucian OPREA

~
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ANEXA 1
Centralele termice avind capacitati mai mici sau egale cu 400 kW:

e

NR. INSPECTORAT

CRT. TERITORIAL LOT LOCATIA TIP CAZAN SI ARZATOR SCADENTA
APARTINATOR

Constanta Sud
ACV 2 x Compact A 200 (232kW) II Riello RBL GAS 3/2 T1- Aprilie 2016
ACV 2 x Compact A 200 (232kw) II Quenod MC 21 Gx 107

Lot 1 Constanta - apartamente 6 x Ferroli B11 BS Econcept 25 C Septembrie 2015
Calareti Heat Master 101 (96.8kW"f / ACV BG 2000 Mai 2015
Sinaia Cota 2000 - iudo Prahova ARISTON B11 BS CLASS 28 Mai 2016
Baicoi - iudo Prahova SIME tip DEWY 60 BFR (60 kW) Mai 2015

Lot 2 Urlati - iudo Prahova VIESSMAN VITODENS 300 WB3A (49 - 66 kW) Mai 2015

Baza Sportiva Strejnic
~CV Heat Master 201 (20-200 KW) Decembrie 2016
~CV Heat Master 201 (20-200 K\i Mai 2015

1
ITISCIR Siliste - iudo Dambovita ACV 2 x Comoact A 100 2x100k II Lamborqhini EM 16/2-E Februarie 2015

BUCURESTI Lot 3 Poiana Lacului - iudo Arqes ACV 2 x Comoact A 100 2x100k II Lamborohini EM 16/2-E Februarie 2015
Orlesti - iudo Vilcea ACV 2 x Compact A 100 2x100k II Lamborahini EM 16/2-E Februarie 2015
Cartojani Dispecerat - iudo Giuraiu MODAL 76 kW/Riello Gulliver BS2/M Decemnrie 2016

Lot 4 Cartojani Birouri - IMMERGAS EOLO MAIER 32 (32Kw) Auaust 2015
Videle - iudo Teleorman ACV N3 (58 kw) II Lamborqhini EM 9-E Martie 2015
Otesti - iudo Olt MERCONI CHAFFOTEAUX 35 FF (35 kW) Mai.2016

EURA 28 SE (28kW), 32 (32kW) SE - 6 buc ; Martie 2015
Lot 5 Barbatesti (11 buc) - jud. Gorj ARISTON BIS 24 FF - 2 buc ; Martie 2015

NOVA FLORIDA VELA CTFS AF 24 Kw - 3 buc. Februarie 2017
Ticleni - jud. Gori ACV N3 (58 kw) II Lamborahini EM 9-E Marie 2015

2 ITISCIR Lot 6
Biled - jud Timis BAL TUR C-BP 64/93 (64-93kW) II Baltur BTG 20 Martie 2015

ORADEA Marqhita - iudo Bihor BERETTA Caldaie - Junior 24 kW Martie 2015

3 IT ISCIR BACAU Lot 7
Lucacesti - iudo Bacau ACV N3 (58 kW) II Lamborohini EM 9-E Martie 2015
Moinesti - jud. Bacau FEROLLI Domitech F24 Septembrie 2016
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ANEXA 2

Centralele termice avind capacitati mai mari de 400 kW:

•

NR. INSPECTORAT

RT.
TERITORIAL LOT LOCATIA TIP CAZAN SI ARZATOR SCADENTA

APARTINATOR

alareti Mai 2016

1
IT ISCIR BUCURESTI Lot 1 Iunie 2015

ediul2
Martie 2016

Februarie 2017
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CONTRACT DE SERVICII
nr. S-CA __ din _

incheiat in baza Hotararii de adjudecare nr .
a Comisiei de Evaluare numita prin decizia nr .

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

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

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

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

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obliga sa presteze servicii de "Verificare tehnica in utilizare pentru

centralele termice de producere apa calda necesara incalzirii spatiilor industriale si
administrative apartinand SC CONPET SA Ploiesti", in perioadele convenite, in conformitate cu
propunerea tehnico - economica - Anexa 1, cu Caietul de sarcini - Anexa 2 si cu obligatiile
asumate prin contract.

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

fara TVA, contravaloarea serviciilor urmand a se plati esalonat, pentru fiecare instalatie in parte.
3.2. In cazul in care Achizitorul nu va cheltui intreaga suma prevazuta la art. 3.1., Prestatorul

nu va putea emite pretentii financiare pentru suma ramasa necheltuita.
3.3. Pretul este ferm pe toata durata contractului.

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

si se deruleaza pe o perioada de 24 luni de la data intrarii in vigoare.

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 o

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

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

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

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

sau 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) 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) propunerea tehnico-economica - Anexa nr.1
b) caietul de sarcini - Anexa nr.2;

Page 1 of 5



•

c) grafic de prestare - Anexa nr. 3;
d) documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie - Anexa nr. 4;
e) conventie - Sanatate-securitate in munca, SU si Protectia Mediului - Anexa nr. 5
f) alte anexe la contract.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
9.1. Executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul Împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni În justiţie, ce rezultă din Încălcarea unor drepturi de proprietate

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

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

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

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

(2) Garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara de buna
executie emisa in favoarea Achizitorului, de catre o banca agreata de ambele parti. Scrisoarea de
garantie bancara pentru buna executie a prezentului contract este in cuantum de 10% din valoarea
totala, fara TVA, a contractului, respectiv, Iei.

(3) Scrisoarea de garantie 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 12 luni de la
data emiterii. Prelungirea termenului contractului prevazut la art. 4 obliga Prestatorul la extinderea
valabilitatii scrisorii de garantie bancara de buna executie, cu minimum 1 luna de la data expirarii
Scrisorii de garantie bancara prezentate initial.

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

10.3. Garantia de buna executie se restituie de catre Achizitor, Prestatorului, in cel mult 30
de zile de la data indeplinirii de catre prestator a obligatiilor asumate prin prezentul contract daca
Achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;
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11. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
11.1. (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciului in conformitate

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

(2) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile de verificare tehnica in utilizare pentru
centralele termice de producere apa calda, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

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

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

11.3. In situatia in care sunt necesare lucrari de reparatii pentru centralele termice ce intra
sub incidenta PT A1-2010 si PT C9-2010, executia si decontarea acestora se va realiza pe baza
de nota de constatare, deviz oferta aprobat de achizitor, urmat de comanda.

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

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

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

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

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

Achizitorul are obligatia de a notifica in scris Prestatorului identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru acest scop.

13.3. Receptia cantitativa si calitativa se face in prezenta reprezentantilor partilor
prezentului contract, ocazie cu care se incheie proces verbal de receptie.

14. GARANTIA SERVICIILOR
14.1. In cazul remedierii defectiunilor sau a modificarii instalatiei de ardere si automatizare

ale cazanelor de abur, garantia pentru executie si materiale va fi de 12 de luni.
14.2. (1) În perioada de garanţie prestatorul are obligaţia, În urma dispoziţiei date de

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

(2) Daca primeste reclamatii de la achizitor, prestatorul are obligatia, in perioada de garantie,
de a remedia defectele si neconformitatile in termen de 5 zile de la data primirii reclamatiei.

(3) Prestatorul are obligaţia de a efectua toate activităţile prevăzute la alin. (1) si (2), 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.

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

14.3. În cazul În care prestatorul nu execută lucrarile prevăzute la art. 14.2 alin. (1),
achizitorul este Îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la prestator sau reţinute
din sumele cuvenite acestuia.

15. MODALITATI DE PLATA - FACTURARE
15.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 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.

15.2. Termenul de plata al facturilor de catre achizitor, prestatorului este: 30 zile de la data
inregistrarii facturii la achizitor.
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15.3. Achitarea diverselor taxe (pentru avizarea documentatiei de reparatie, pentru
participare la probe, pentru atutorizare functionare, etc.) de catre organele de control (ISCIR,
CNCIR, etc) revine S.C. CONPET S.A.

16. PENALITATI, DAUNE -INTERESE
16.1. În cazul in care, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca, in termenele prevazute

la art. 4 al prezentului contract, obligatiile asumate, prestatorul are obligatia de a plati achizitoru/ui
penalităţi În cuantum de 0,5 %/zi din valoarea serviciilor neefectuate sau a celor
necorespunzătoare, incepand cu prima zi de intarziere. Penalităţile pot depăşi cuantumul sumelor
datorate.

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

16.3. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la
expirarea perioade/or prevazute la art. 13, acesta are obligatia de a plati penalitati in cuantum de
0,5 %/zi din valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la
scadenta.

17. REZILEREA CONTRACTULUI; INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. (1) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi

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:
-nu a prezentat in termen documentul privind constituirea garantiei de buna executie;
-a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din

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

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

17.2. (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.

17.3. La rezilierea contractului conform art. 17.1(2) achizitorul are dreptul de a pretinde
daune - interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la data rezilierii.
Suma neta cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de
reziliere a contractului.

17.4. În cazul prevăzut la art. 17.2 (1) prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului.

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

18.SUBCONTRACTAREA
18.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea

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

(2) Prestatorul raspunde in mod direct fata de achizitor pentru orice neconformitate aparuta
in executia lucrarii si care se datoreaza unui subcontractant precum si pentru orice pretentie
ridicata de un tert ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a unui subcontractant.

18.3. (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la data semnarii prezentului contract 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.
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18.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător fată de achizitor de modul În care Îndeplineşte
contractul.

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

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
19.2. Tndeplinirea 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 Iimitarii 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. COMUNICARI
21.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie

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

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

corespondenta intre parti, vor fi elaborate in limba romana.
21.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia

confirmarii in scris a primirii comunicarii.

22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, in doua exemplare

originale, cate unul pentru fiecare parte.
ACHIZITOR PRESTATOR
SC CONPET SA Ploiesti
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