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CONPET SA Ploiesti demareaza o selectie de oferte in vederea atribuirii contractului de
achizitii ce are ca obiect "servicii privind elaborarea, realizarea graficii si editarea Raportului anual
2014 al Conpet SA".

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

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

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

• Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel incat aceasta sa respecte cerintele solicitate si
sa asigure posibilitatea identificarii si verificarii corespondentei intre acesta si cerintele respective.

• Editarea se va realiza tinand cont de urmatoarele date tehnice de productie:
- format: 28x28 cm inchis, 28x56 cm deschis;
- nr. pagini: 70 pagini+coperta;
- text: bilingv (rom/engl);
- interior: DCL 170 g/mp, tipat 4+4 culori policromie;
- coperta: DCL 250g/mp, tipar 4+4 culori policromie;
_ fa/tuire interior, plastic mat fata coperta, lac UV selectiv fata, biguire coperta, capsare 2 capse
metalice;
- tiraj: 200 buc.

• În vederea obţinerii datelor necesare pentru fundamentarea ofertelor, vă rugăm să contactaţi
reprezentanţii serviciului Comunicare si Relatii Publice, din cadrul CONPET SA. Persoana de
contact - Şef serviciu: psh. Robert Vladescu, tel. 0244/401360, int. 2430.

• Modul de finalizare a cumpararii directe: incheiere contract.
• Contractul intră În vigoare la data semnării acestuia de către păr1;ilecontractante.
• Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la Înregistrarea acestora la Beneficiar.
• Valoarea estimata a achizitiei este 10.000 euro, fara TVA.
• Cursul euro va fi cel din data invitatiei de participare de la BCR.

Oferta se va depune la registratura societăţii !l9J'!J?tre,situată În Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3,
in plic sigilat, până la data deQ.1...??C2c?/C;.ff?&..I.v. ... Pe plic se va menţiona procedura pentru care
a fost depusă, respectiv "servicii privind elaborarea, realizarea graficii si editarea Raportului anual
2014 al 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 0244/401360/2224 sau pe
adresa de email camelia.barbuceanu@conpet.ro. Anexăm prezentei proiect de contract.

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu stimă,

mailto:conpet@conpet.ro;
http://www.conpet.ro
mailto:camelia.barbuceanu@conpet.ro.


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

Încheiat În baza Hotărârii de adjudecare nr.
a Comisiei de Evaluare numita prin Decizia nr.

1. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. 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 de pe langa Tribunalul Prahova sub numarul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB
0205 0448 6570 0001, deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Ploiesti, reprezentată legal
prin dl. ing. lIasi Liviu - Director General si d-na ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de
BENEFICIAR
şi

1.2. SC SRL cu sediul in , str. , nr. , jud , telefon
................ , fax , cod de inregistrare fiscala RO , inregistrata la Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul sub numarul , avand cod IBAN
........................ , deschis la , reprezentata legal prin - Director General, in
calitate de PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze "servicii privind elaborarea, realizarea graficii si

editarea Raportului anual 2014 al Conpet SA", in conditiile stabilite in propunerea tehnico-financiara
şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1. (1) Pretul unitar convenit, platibil prestatorului de catre beneficiar este de Iei,

fara TVA, pentru indeplinirea obligatiilor contractuale.

4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti contractante si

se deruleaza pe o perioada de zile.
4.2. Termenul de livrare a produselor solicitate este maxim 10 zile de la avizul "Bun de tipar".

5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract si toate anexele sale; actul juridic care reprezintă acordul de

voinţă al celor două părţi, încheiat între beneficiar, şi prestator;
b) beneficiar si prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul

contract;
c) valoarea contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului,

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) destinaţie finală - locul unde prestatorul are obligaţia de a presta serviciile in cauza;
e) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie,
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargo.

f) ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.
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6. EXECUTARE
6.1. Executarea contractului incepe la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
7.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) propunerea tehnica-financiara - Anexa nr. 1;
b) acte aditionale, daca exista;

8. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
8.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi beneficiarul 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;

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea cerintelor formulate de catre beneficiar.

9. OBLIGATIILE PRESTATORULUI
9.1. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile prevazute in prezentul contract, respectiv, sa

asigure elaborarea, realizarea graficii si editarea Raportului anual 2014 al Conpet SA, cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, in conformitate cu propunerea sa
tehnica, anexa la contract si cu termenele convenite la art. 4 al contractului.

(2) Prestatorul se obliga sa opereze eventualele modificari in continutul informatiilor primite,
pana la acordarea avizului "Bun de tipar" de catre beneficiar.

(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.

9.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
termenul de prestare convenit. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si
metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

9.4. Prestatorul se obliga sa predea materialele tiparite ce fac obiectul prezentului contract la
sediul Beneficiarului.

9.5. Editarea se va realiza tinand cont de urmatoarele date tehnice de productie:
- format: 28x28 cm inchis, 28x56 cm deschis;
- nr. pagini: 70 pagini+coperta;
- text: bilingv (rom/engl);
- interior: DCL 170 g/mp, tipat 4+4 culori policromie;
- coperta: DCL 250g/mp, tipar 4+4 culori policromie;
- faltuire interior, plastic mat fata coperta, lac UV selectiv fata, biguire coperta, capsare 2 capse

metalice;
- tiraj: 200 buc.

10. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
10.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului elementele si materialele de

baza necesare pentru elaborarea grafica pe CD, in format editabil, in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului, in baza procesului verbal de predare primire.

10.2. Beneficiarul, pentru fiecare etapa a proiectului, respectiv: elaborare text, conceptie
grafica, macheta finala pentru tipar, va da aviz/etapa.

10.3. Beneficiarul va numi delegatul pentru aducerea materialelor care se vor preda
prestatorului pe baza de proces-verbal, unde se va mentiona ziua de predare.

10.4. Beneficiarul se obligă să plătească contravaloarea serviciilor care fac obiectul prezentului
contract, către prestator, În termenul scadent prevazut in prezentul contract.
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11. MODALITATI DE PLATA
11.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155, alin. 1, din Legea 571/2003 privind Codul

Fiscal, actualizat , 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.

11.2 Termenul de plată: max. 30 de zile de la înregistrarea facturii la Beneficiar.

12. PENALIT ĂŢI
12.1. În cazul in care, prestatorul nu isi indeplineste, in termenele prevazute la art. 4 al

prezentului contract, obligatiile asumate, beneficiarul va calcula penalităţi în cuantum de 0,5 %/zi din
valoarea lucrarilor neefectuate sau a celor necorespunzătoare, incepand cu prima zi de intarziere.
Penalităţile nu pot depăşi cuantumul sumelor datorate. Neconformitatile se vor consemna printr-o
notificare in care se va specifica perioada de penalizare, preturile din oferta financiara si va fi semnata
de catre serviciul solicitant al beneficiarului.

12.2. 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.

12.3. In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadelor prevazute la art. 11.1, acesta are obligatia de a plati penalitati in cuantum de 0,5 %/zi din
valoarea neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta.

12.4. 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.

13. REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI
13.1. (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin art. 9-10 din contract de catre una dintre parti

da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii si de a pretinde plata de daune-
interese.

(2) Dacă in perioada de derulare a contractului, prestatorul:
a) a cesionat o parte din obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din

contract fara acceptul beneficiarului;
b) depaseste cu 30 de zile termenul prevazut la art. 4;
c) refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile motivate ale beneficiarului;
d) autorizatiile prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de derulare a contractului,

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 si să pretinda plata de daune interese.

13.2. Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in cel mult 10
zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care
conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrara interesului public.

13.3. La rezilierea contractului conform art. 13.1. (2), beneficiarul are dreptul de a pretinde
daune-interese in cuantum de 20% din valoarea serviciilor ramase neprestate la data rezilierii. Suma
neta de plata va fi platita sau rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de reziliere a
contractului.

13.4. In cazul prevazut la art. 13.2, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

13.5. Contractul poate inceta si prin ajungere la termen sau prin acordul partilor, declararea
falimentului prestatorului.

14. FORTA MAJORA
14.1. Forţa majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţioneaza.
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14.2. 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.

14.3. 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.

14.4. 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 drept a prezentului contract,
fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

15. SOLUTIONAREA L1TIGIILOR
15.1. Beneficiarul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin

tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

15.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative beneficiarul si prestatorul nu reusesc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
de catre instantele judecatoresti competente material de la sediul beneficiarului.

16. COMUNICĂRI
16.1. (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 acestuia, inclusiv

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

scris a primirii comunicării.

17. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
17.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

18.CLAUZE FINALE
18.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile

contractante.
18.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,

reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara
incheierii lui.

18.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective
nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, , la Ploiesti, in 2 (doua) exemplare
originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.
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