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SECTIUNEA III
CONTRACT DE SERVICII
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. S-CA din _

intre:

1. PARTILE CONTRACTANTE
Societatea CONPET S.A. PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, Str. Anul 1848, nr.1-3, jud.

Prahova, telefon 0244/401360, fax 0244/516451, cod de inregistrare fiscala RO 1350020,
inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J29/6/1991, cod IBAN
R038RNCB0205044865700001 deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Ploiesti,
reprezentată prin ing. Liviu lIasi- Director General si ec. Sanda Toader - Director Economic, in
calitate de ACHIZITOR,

Si
________________ ,' cu sediul in ,' str.

________ , nr._, telefon , fax ,.cod de inregistrare
fiscala RO , inregistrata la Registrul Comertului cu nr. , avand cod
IBAN RO deschis la, ,
reprezentata prin - Director General si ec. _
Director Economic in calitate de PRESTATOR.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de verificare, intretinere curenta si

reparatie a liniilor feroviare industriale ale Societatii CONPET S.A. Ploiesti, În perioada
convenita, in conformitate cu Graficul de esalonare a serviciilor - Anexa 2 la prezentul, cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract si cu legislatia in vigoare in domeniu.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1.Valoarea estimata a serviciilor prestate pe perioada derularii contractului este de

lei/2 ani, fara TVA, contravaloarea serviciilor urmand a fi platita esalonat,
pentru fiecare interventie. Preturile unitare raman ferme pe toata perioada de derulare a
contractului.

3.2. In cazul in care Achizitorul nu va cheltui intreaga suma estimata la art. 3.1,
Prestatorul nu va putea emite pretentii financiare pentru suma ramasa necheltuita

• 4. TERMENELE CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data 28.11.2015.
4.2. Prestatorul va presta serviciile prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul contract, in

decurs de 24 luni de la data intrarii in vigoare a acestuia.
4.3. (1) Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de revizie/reparatii a liniei feroviare

industriale in termen de maximum 10 zile calendaristice de la data incheierii Procesului verbal
de predare-primire la intrarea in revizie.

(2) Imobilizarea in lucrarile specificate la punctul (1) se constituie incepand cu data
semnarii procesului-verbal de masuratori (inainte de lucrari) pana la semnarea procesului-verbal
de receptie lucrari si a celui de masuratori (dupa lucrari), nedepasind durata de 10 zile
calendaristice. In cazul unor lucrari de mai mare amploare poate fi prelungit termenul cu acordul
Beneficiarului.

4.4 In cazul aparitiei defectelor accidentale, Prestatorul se va prezenta pentru remediere,
in maximum 24 ore de la instiintarea sa, de catre Benefieciar.
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5. DEFINITII
5.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi 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) pretul 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 Legea nr. 134/2010 privind Cod de procedura civila

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) propunerea tehnico-financiară - Anexa nr. 1;
b) Graficul de prestare - Anexa 2;
c) Caietul de sarcini - Anexa nr. 3;
d) garantia de buna executie- Anexa nr. 4;
e) Conventie HSEQ - Anexa nr. 5.

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

Prestator in propunerea sa tehnica.

8. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI
8.1. (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, În afara

acelor persoane implicate În Îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces În perioada de

derulare a contractului, În alt scop decât acela de a-şi Îndeplini obligaţiile contractuale.
(2) Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate În Îndeplinirea

contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare În
vederea Îndeplinirii contractului.

8.2. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante Înainte ca ea să fi fost primită de la
cealaltă parte contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea contractantă a fost obligată În mod legal să dezvăluie informaţia.

9. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA
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9.1. Prestatorul 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 prestarea serviciilor; şi

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 Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a
contractului, si este in cuantum de 10% din valoarea estimata a contractului, fara TVA, respectiv
_____ Iei.

2) Garantia se constituie prin scrisoare de garantie bancara de buna executie emisa de
o societate bancara in favoarea Beneficiarului. Scrisoarea de garantie bancara de buna executie
se va prezenta, in original, de catre Prestator Beneficiarului, in termen de 15 zile de la semnarea
contractului si va avea o valabilitate de cel putin 40 luni de la data emiterii. Prestatorul este de
drept in intarziere cu privire la obligatia de prezentare a scrisorii de garantie bancara de buna
executie la expirarea termenului de 15 zile de la data semnarii contractului.

(3) In cazul in care apar lucrari suplimentare si valoarea contractului se modifica,
Prestatorul are obligatia de a actualiza cuantumul garantiei de buna executie in functie de
valoarea totala a contractului si sa prezinte Beneficiarului o noua scrisoare de garantie bancara
de buna executie in termen de maximum 5 zile de la data aprobarii noii valori a contractului.

(4) Din Scrisoarea de garantie bancara de buna executie trebuie sa reiasa, fara echivoc,
ca societatea bancara va plati catre CONPET, suma solicitata, la prima si simpla cerere a
beneficiarului Societatii CONPET SA Ploiesti..

10.2. Beneficiarul 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, Beneficiarul are obligatia de a notifica Prestatorul cu privire la
aceasta. Notificarea va mentiona si obligatiile care nu au fost respectate.

10.3. Garantia de buna executie se va restitui de catre Beneficiar catre Prestator in
termen de 30 zile de la data indeplinirii de catre Prestator a obligatiilor asumate prin contract.

11. CONDITII DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE INTRETINERE CURENTA A
REVIZII LOR SI REPARATIILOR LA LINIILE CF INDUSTRIALE

11.1. Revizorul de cale al Prestatorului face, trimestrial, revizia tehnica a liniilor de garare
si manevra, a schimbatoarelor de cale, a terasamentelor.

11.2. In cazuri exceptionale, revizorul de cale al Prestatorului face revizii suplimentare,
din proprie initiativa, in cazul intemperiilor (ploi torentiale, viscole, temperaturi ridicate sau
scazute), cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

11.3. Imobilizarea in lucrarile specificate la art. 11.1. se constituie incepand cu data
semnarii Procesului verbal de predare primire la intrarea in revizie/reparatie, pana la data
semnarii Procesului verbal de receptie la iesirea din revizie/reparatie.

11.4. Lucrarile de intretinere curenta, revizii si reparatii ale liniilor CF industriale aflate in
administrarea Achizitorului se vor face de catre Prestator in conformitate cu cerintele legislatiei
in vigoare.

11.5. Lucrarile de intretinere se vor executa in baza nomenclatoarelor de lucrari intocmite
de catre Prestator in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare.

11.6. Prestatorul va intocmi un Proces verbal de verificare tehnica a liniei CF industriale
dupa fiecare revizie.
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11.7. Prestatorul va efectua o serie de lucrari obligatorii, la linia CF industriala, minimul
de lucrari fiind prezentat la art. 15.6 al prezentului, in baza nomenclatoarelor de lucrari proprii
intocmite in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare.

11.8. Lucrarile obligatorii sunt prezentate in propunerea tehnico- financiara - Anexa 1 la
prezentul care contine pretul si cantitatile de lucrari pe kilometru de linie industriala, fara a depasi
cantitatile prevazute in anexa 5 din Instructia 300.

11.9. In cazul unor lucrari de intretinere si interventii suplimentare fata de cele prevazute
in documentele prezentate, Prestatorulle va aduce la cunostinta Achizitorului, spre aprobare,
specificandu-se tipul lucrarilor si insotite de un deviz antecalculatie. Aceste lucrari se vor
executa dupa primirea acordului scris al Achizitorului (comanda), decontarea facandu-se pe
baza de documente justificative.

11.10. In cazul aparitiei unor lucrari de mai mare amploare (reparatii periodice, lucrari cu
caracter de reparatii capitale) suma aferenta contractului nu se plateste, neexecutandu-se
lucrarile de intretinere curenta.

12. CALITATEA REPARATIILOR
12.1. Prestatorul se angajeaza ca lucrarile privind verificarile, intretinerea, reviziile

periodice si reparatiile accidentale la liniile CF industriale aflate in administrarea Achizitorului,
asigura, din punct de vedere calitativ, pana la urmatoarea reparatie de acelasi tip, functionarea
si exploatarea infrastructurii feroviare si a materialului feroviar rulant in conditii de siguranta a
circulatiei.

12.2. Prestatorul va respecta conditiile prevazute de OMT 290/2000 pe toata durata
contractului.

12.3. Receptia calitativa si cantitativa se va face de reprezentantul Prestatorului, in
prezenta reprezentantilor Achizitorului.

12.4. Prestatorul va emite declaratie de conformitate, avizata de reprezentantul AFER,
insotita de certificatul de garantie pentru lucrarea efectuata.

12.5. Prestatorul garanteaza calitatea lucrarilor pe care le executa, asigurarea restabilirii
starii tehnice corespunzatoare a liniei CF dupa fiecare lucrare si mentinerea parametrilor de
functionare in limitele normale pe toata perioada contractului si ca nu vor exista neconformitati
din partea AFER si/sau Sectiei Linii CN CFR la liniile la care s-au efectuat reviziile.

12.6. Prestatorul garanteaza calitatea lucrarilor de intretinere efectuate, in conditii
normale de exploatare, in conformitate cu OMT 490/2000 pentru tratarea defectelor in termen
de garantie, completat cu prevederile prezentului contract.

12.7. Pe liniile CF revizuite si reparate Prestatorul se obliga sa monteze numai piese,
subansamble, instalatii si materiale insotite obligatoriu de documente de atestare a calitatii,
respectand OMT 290/2000.

12.8. Prestatorul va prezenta si va preda Achizitorului:
- certificatele de calitate pentru piesele si subansamblele furnizate, respectand OMT

290/2000;
- certificatele de conformitate pentru echipamentul furnizat, in conformitate cu legislatia

in vigoare.

13. GARANTII
13.1. Prestatorul garanteaza calitatea reviziilor, reparatiilor accidentale executate, in

conditii normale de exploatare si intretinere a liniilor CF, in conformitate cu OMT 490/2000
pentru tratarea defectelor in perioada de garantie, completat cu prevederile din acest contract.

13.2. Prestatorul acorda o garantie de 12 luni pentru toate serviciile prestate in baza
prezentului contract, care decurge de la data receptiei si pana la urmatoarea revizie de acelasi
fel.
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13.3. Garantia acordata lucrarilor suplimentare si reparatiilor accidentale executate de
catre Prestator este de 12 luni de la data procesului verbal de receptie.

13.4. Termenul de garanţie stabilit În condiţiile art. 13.2. se prelungeşte cu durata În care
produsul feroviar critic este scos din uz datorită defectării, până la repunerea În funcţiune.

13.5. (1) In scopul ţinerii unei evidenţe complete, precum şi a statisticii defectelor apărute
În termenul de garanţie, Achizitorul are obligaţia de a Înregistra Într-un registru special toate
elementele de identificare necesare.

(2) Registrul special va conţine cel puţin următoarele elemente:
- data defectării;
- date privind identificarea produsului defect - denumire, tip, ultima reparaţie efectuată;
- descrierea defectului care s-a comunicat Prestatorului;
- cauza defectării;
- modul de remediere.
13.6. Achizitorul va comunica În scris Prestatorului orice defect aparut În termenul de

garanţie, imediat ce acesta a fost sesizat.
13.7. Tratarea defectelor În termen de garanţie se face În cadrul unei comisii comune

constituite din reprezentanţii Achizitorului şi ai Prestatorului, denumită În continuare comisie.

14. PREDAREA-PRIMIREA LINIILOR FEROVIARE INDUSTRIALE AFLATE IN
ADMINISTRAREA ACHIZITORULUI

14.1. Predarea amplasamentului liniei CF industriale catre Prestator in vederea efectuarii
lucrarilor de intretinere, revizii, se face pe baza de proces verbal incheiat intre reprezentantii
Achizitorului si cei ai Prestatorului, care sa ateste integritatea si/sau deficientele sau lipsa
reperelor care echipeaza linia industriala.

14.2. Subansamblele constatate lipsa, degradate sau cu uzuri peste limitele admise de
specificatiile tehnice si instructiile de reparatii, care necesita inlocuirea lor imediata, vor fi
nominalizate in Procesul verbal de constatare tehnica, semnat de ambele parti, iar decontarea
lor se va face pe baza de documente justificative, la pretul de achizitie.

14.3. Lucrarile se vor efectua in prezenta reprezentantului Biroului CF, sefului de rampa
SI responsabilului cu siguranta circulatiei pe linii feroviare al Achizitorului, care va supraveghea
modului de executare.

14.4. Receptia lucrarilor la care s-a efectuat revizia se va face de catre reprezentantul
desemnat al Achizitorului (responsabil SC, conducatorul de manevra si seful Rampei sau
reprezentantul biroului CF) care va semna in Procesul verbal de receptie finala.

14.5. La finalizarea lucrarilor de intretinere se vor intocmi urmatoarele documente:
- proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de reprezentantii

Prestatorului, Achizitorului.
- declaratie de conformitate, avizata de AFER
- certificat de garantie, conform O.M.T. 290/2000;
- proces verbal de verificare a starii tehnice LFI inainte si dupa executarea lucrarilor de

intretinere si/sau reparatie;
- dovada evacuarii deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor de intretinere si/sau

reparatie.

15. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI
15.1. Prestatorul se obliga fata de Achizitor, ca pe toata perioada de derulare a

contractului, sa detina toate agrementele tehnice feroviare si autorizarile necesare eliberate de
AFER, necesare prestarii serviciilor si executiei lucrarilor care fac obiectul prezentului contract,
in conformitate cu OMT nr. 290/2000 si sa ia toate masurile necesare pentru prelungirea
valabilitatii acestor documente, pe toata perioada de valabilitate a contractului.
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15.2. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute În contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi În conformitate cu
propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura
resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natură
provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, În măsura În care necesitatea asigurării
acestora este prevăzută În contract sau se poate deduce În mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul este unic raspunzator de respectarea conditiilor legale privind autorizarea
tehnologiei folosite, a modului de lucru si a activitatii desfasurate.

(4) Prestatorul este unic raspunzator de evacuarea materialelor inlocuite (cu exceptia
celor feroase) inclusiv a celor infestate cu produse petroliere;

(5) Prestatorul va lua toate masurile astfel incat serviciile prestate sa respecte
reglementarile legislatiei privind protectia mediului, in vigoare. In cazul in care, ca urmare a
metodelor utilizate de Prestator pentru efectuarea serviciilor si lucrarilor in baza contractului, se
constata ca mediul a fost afectat, Prestatorul este unic raspunzator.

15.3. Prestatorul se obliga sa efectueze lucrarile obligatorii, minimul de lucrari fiind
prezentate la art. 15.6. al prezentului si in Caietul de sarcini, Anexa 3 la prezentul si lucrarile
prevazute in nomenclatorul propriu de lucrari, elaborat in conformitate cerintele legislatiei in
vigoare.

15.4. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor În conformitate
cu graficul de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată
durata contractului.

15.5. Prestatorul se obliga sa prezinte si sa predea Achizitorului, spre avizare planul
calitatii.

15.6. Lucrarile de intretinere obligatorii (minime) pe care Prestatorulle va efectua sunt:
a) remedierea deranjamentelor aparute la linie, cu actionarea si asupra cauzelor care le-

au provocat;
b) mentinerea nivelului transversal sau longitudinal si a pozitiei corecte a liniei in plan;
c) inlocuirea materialului de cale defect sau uzat si completarea lui in masura in care nu

se poate amana pana la reparatia periodica; traversele rele vor fi inlocuite, astfel ca numarul
celor rele ramase sa nu depaseasca limitele admise; cu prioritate vor fi inlocuite materialele de
cale ale caror uzuri si defecte se apropie de limitele admise prin instructiuni de serviciu;

d) repararea traverselor si a materialului;
e) restabilirea continuitatii caii fara joante (daca este cazul);
f) detensionarea si redetensionarea caii ferate fara joante atunci cand este cazul;
g) mentinerea izolatiei electrice a traverselor de beton pentru functionarea

corespunzatoare a circuitelor de cale;
h) verificarea si asigurarea strangerii buloanelor si a tirfoanelor;
i) asigurarea scurgerii apelor de pe platforma caii sau din santuri;
j) indepartarea vegetatiei din prisma de balastare sau de pe platforma caii si mentinerea

unui aspect ingrijit al caii.
(k) Prestatorul se obliga sa efectueze si lucrarile prevazute in nomenclatorul propriu de

lucrari, intocmit in conformitate cu documentele de referinta prezentate la pct.2 din Caietul de
Sarcini.

(1) Liniile CF industriale racordate la reteaua CFR si aflate in administrarea Achizitorului
sunt de tipul "40", "49", inclusiv tipul schimbatoarelor de cale care le deservesc si se afla in
urmatoarele locatii:

Statia CF Regionala CFR Lungime linie
~ Statia CF 8arbatesti Regionala CFR Craiova 2046,28 m
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~ Statia CF Berca Regionala CFR Galati 820,58 m
~ Statia CF Imeni Regionala CFR Brasov 1613,96 m
~ Statia CF Ciresu Regionala CFR Galati 1482,82 m
~ Statia CF Independenta Regionala CFR Galati 529,84 m
~ Statia CF Biled Regionala CFR Timisoara 1707,73 m
~ Statia CF Pecica Regionala CFR Timisoara 1329,59 m
~ Statia CF Salonta Regionala CFR Cluj 930,29 m
~ Statia CF Marghita Regionala CFR Cluj 1143,74 m

(m) Lungimile liniilor industriale prezentate la alin. (4) care necesita intretinere se pot
modifica, in functie de situatia reala din teren si in functie de necesitatile CONPET (reparatii
capitale, etc.).

15.7. Prestatorul se obliga sa intocmeasca:
- Procesul verbal de verificare tehnica (masuratori) a liniei CF industriale inainte si dupa

fiecare revizie, daca este cazul;
- Nomenclatorul propriu de lucrari la liniile CF industriale, intocmit conform legislatiei in

vigoare;
- proces verbal la terminarea lucrarilor (cand este cazul);
- declaratie de conformitate, avizata de AFER, dupa executarea lucrarilor de intretinere.
15.8. Prestatorul se va prezenta pentru remedierea defectelor accidentale in maximum

24 ore de la insiintarea sa de catre Achizitor.

16. RESPONSABILITATilE ACHIZITORUlUI
16.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie Prestatorului orice facilităţi şi/sau

informaţii pe care acesta le-a cerut În propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare
pentru Îndeplinirea contractului, inclusiv numele reprezentantilor sai imputerniciti sa predea
liniile CF industriale si sa semneze procesele verbale de predare primire in scopul efectuarii
reviziilor si procesele verbale de receptie a lucrarilor.

16.2. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie Prestatorului toate datele tehnice
ale liniilor CF industriale, la predarea acestora catre Prestator, cat si pe intreaga durata a
derularii prezentului contract.

16.3. Achizitorul se obliga:
a) sa plateasca contravaloarea serviciilor si lucrarilor prestate.
b) sa instiinteze in timp util Prestatorul cu privire la starea si gradul de ocupare a liniilor

CF a caror intretinere si revizie fac obiectul prezentului, astfel incat Prestatorul sa-si poata
indeplini in mod corespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract.

17. ÎNCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERE, SISTARE
17.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a Începe prestarea serviciilor În timpul cel mai scurt

posibil de la data semnarii contractului.
(2) In cazul În care Prestatorul suferă Întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare,

datorate În exclusivitate Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
17.2. (1) Serviciile prestate În baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a

acestora prevăzută să fie terminată Într-o perioadă stabilită În graficul de prestare trebuie
finalizată În termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data Începerii prestării
serviciilor.

(2) In cazul În care:
a) orice motive de Întârziere ce nu se datorează Prestatorului; sau

:lA - Verificarea, intretinerea curenta si repararea liniilor feroviare industriale 24



b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin Încălcarea
contractului de către Prestator Îndreptăţesc Prestatorul să solicite prelungirea perioadei de
presta re a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada
de prestare şi vor semna un act adiţional.

17.3. Cu excepţia prevederilor c1auzei 22 şi În afara cazului În care Achizitorul este de
acord cu o prelungire conform c1auzei 17.2, o Întârziere În Îndeplinirea contractului dă dreptul
Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului potrivit prevederilor c1auzei 19.

18. MODALITATI DE PLATA
18.1. Prestatorul va emite factura conform art. 155, alin. 1, Cod Fiscal, pe baza

documentelor justificative prezentate de Prestator si acceptate de Achizitor, documente care sa
ateste ca prestarea serviciilor s-a efectuat in conditii tehnice de calitate si pe baza procesului
verbal de receptie.

18.2. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Prestator În termen de maximum
60 de zile de la data inregistrarii facturii la Achizitor, pe baza documentelor justificative
prezentate de Prestator si acceptate de Achizitor, documente care sa ateste ca prestarea
serviciilor s-a efectuat in conditii tehnice de calitate si care sa reflecte situatia reala din teren si
pe baza procesului verbal de receptie. In cazul in care se folosesc si alte materiale dacat cele
prezentate in oferta initiala, acestea se vor sustine cu facturi de achizitie.

19. PENALITATI DAUNE -INTERESE
19.1. În cazul În care, Prestatorul nu Îndeplineste obligaţiile asumate, in termenele

prevazute la art. 4 al prezentului contract, Achizitorul va calcula penalităţi În cuantum de 0,5
%/zi din valoarea serviciilor neprestate sau prestate necorespunzator, incepand cu prima zi de
intarziere. Penalităţile pot depăşi cuantumul sumelor datorate.

19.2. Penalităţile calculate vor fi notificate Prestatorului. Prestatorul va achita În termen
de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării suma calculata drept penalitati. Achizitorul va
emite factură către Prestator dupa incasarea sumei reprezentand penalitati.

19.3. În cazul În care Achizitorul nu onorează facturile În termenul prevazut la art 18.2.,
acesta are obligaţia de a plăti penalitati in cuantum de 0,5%/zi, pentru fiecare zi de intarziere,
dupa expirarea termenului scadent.

20. REZILIEREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI
20.1. (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:
autorizarile, agrementarile AFER ale Prestatorului expira sau sunt anulate in perioada de
derulare a contractului;
lucrarile executate de Prestator nu respecta conditiile de calitate si nu obtin avizul AFER;
daca Prestatorul nu evacueaza deseurile infestate cu produse petroliere, rezultate in urma
lucrarilor;
in cazul in care linia industriala este inchisa in urma controalelor ISF si AFER din cauza
neexecutarii de catre Prestator a reviziilor si reparatiilor la termenele si in conditiile de
calitate impuse legislativ;
Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractule in conformitate cu graficul de prestare a

serviciului (Anexa nr. 2) si cu termenele asumate prin prezentul contract,
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 si să rezilieze contractul.

20.2. Achizitorul Îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestari servicii:
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(1) in 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.

(2) in cazul in care Achizitorul se autorizeaza pentru executarea lucrarilor de intretinere
a infrastructurii feroviare industriale;

20.3. La rezilierea contractului conform art. 20.1 (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.

20.4. In cazul prevăzut la clauza 20.2 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea din contract Îndeplinită până la data denunţării unilaterale a
contractului

20.5. Contractul poate inceta si prin acordul partilor sau ajungere la termen, declararea
falimentului Prestatorului.

CLAUZE SPECIFICE

21. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
21.1 Cesiunea obligatiilor nascute din prezentul contract de achizitie publica nu este

permisa.
21.2. (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.

21.3. (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.

21.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul În care
Îndeplineşte contractul.

22. FORTA MAJORA
22.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de Îndeplinirea obligaţiilor asumate

prin prezentul contract, pe toată perioada În care aceasta acţionează.
22.3. 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.
22.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte

părţi, imediat şi În mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care Îi stau la
dispoziţie În vederea limitării consecinţelor.

22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi Încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. SOLUTIONAREA LITIGII LOR
23.1. 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.
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______ , la Ploiesti, in 2 (doua)

23.2. 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.

24. COMUNICARI
24.1. (1) Orice comunicare Între părţi, referitoare la Îndeplinirea prezentului contract,

trebuie să fie transmisă În 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.

25. CLAUZE FINALE
25.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional Încheiat Între

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

cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi Înlătură orice altă Înţelegere verbală dintre acestea,
anterioară sau ulterioară Încheierii lui.

25.3. În cazul În care părţile Îşi Încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă
vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea Întocmai sau prin echivalent bănesc a
obligaţiei respective nu Înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

Prezentul contract s-a incheiat astazi,
exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

ACHIZITOR
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