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Invitatie de participare

Prin prezenta invitam operatorii economici sa depuna oferta pentru atribuirea, prin achizitie directa, a
contractului ce are ca obiect servicii de reparare a automacaralei tip CKD -AD 20.2 seria 1013/2009"

Valoarea estimata a achizitiei este de 50 000 lei, fara TVA .
Termenul de prestare este de 30 de zile de la incheierea contractului.
Toti ofertantii, persoanele fizice sau juridice, interesati sa participe vor anexa ofertei tehnico-economice

urmatoarele documente:
- declaratie si lista principalelor servicii prestate executate in ultimii 3 ani;
- dovada experientei sale in prestarea de servicii similare celor pentru care se oferteaza, prin

prezentarea a maximum trei contracte cu obiect asemanator si a caror valoare cumulata sa fi fost de minimum
50.000 lei. Pentru contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta: copiile contractelor,
recomandari, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar
din care sa rezulte prestarea de servicii similare.

- dovada ca detine autorizatie ISCIR conform PT R1 -2010 pentru reparare automacarale cu sarcina <
50Tf;

Oferta tehnica va fi intocmita si prezentata astfel Încât aceasta sa respecte cerintele prevazute in caietul
de sarcini si să asigure posibilitatea identificarii si verificării corespondenţei intre acestea si respectivele
cerinte.

Oferta financiara va fi prezentata in lei si va avea o valabilitate de 60 zile, timp in care avem obligatia
de a atribui contractul. Pretul va fi exprimat in RON fără TVA. Pretul ofertei este considerat, ferm exprimat,
neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului. In valoarea ofertei vor fi incluse
toate cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor conform cerintelor si specificatiilor din caietul de sarcini.

Oferta se Întocmeste Într-un singur exemplar, se introduce intr-un plic sigilat pe care se va mentiona
adresa ofertantului, denumirea achizitiei si inscriptia "A nu se deschide decat in prezenta comisiei de evaluare".

Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut. \("
Data limită de depunere a ofertelor: 2c2. I[)g! cR-olG ,ora '0.00 , inclusiv
Modul de depunere a ofertelor: pe suport hartie, la sediul CONPET SA din str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti,

la Registratura societatii situata la parter, de luni pana joi intre orele 08.10 - 16.00 si vineri intre orele 08.10 -
13.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Achiziţii, telefon 0244/401.360, int.2237, 2236 sau pe
adresele de email veronica.roman@conpet.ro.agripina.tircavu@conpet.rosauflorina.popescu@conpet.ro.

CONPET SA isi rezerva dreptul de a respinge oferta care nu respecta cerintele din prezenta invitatie.
Anexat prezentei transmitem: caietul de sarcini, formularul de contract, adresa de inaintare, declaratie

privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, si formularul de oferta.
Modul de finalizare a achizitiei directe: incheiere contract.

SEF DEPARTAMENT COMERCIAL
Ec. Curte u Veronica

Sef Serviciu Achizitii
Ing. Florina Popescu
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DIRECTIA MENTENANTA DEZVOLTARE
SERVICIUL SCADA SI AUTOMATIZARI
BIROU METROLOGIE

CONPET

AVIZAT

DIRECTOR DIRECTIE
ing. D

CAIET DE SARCINI

TENANTA DEZVOLTARE
BUZATU

Subiect: Repararea automacaralei tip CKD-AD 20.2 seria 1013/2009

1. GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini reglementeaza conditiile tehnice de efectuare a reparatiei
automacaralei CKD-Ad 20.2, nr. fabr. 1013/2009. Conditiile tehnice sunt in concordanta cu
PT R1-2010;

2. OBIECTUL
Obiectul prezentului caiet de sarcini este repararea automacaralei tip CKD-AD 20.2 seria
1013/2009;

3. OPERATII DE EXECUTAT
Operatii care urmeaza a fi executate conform legislatiei in vigoare (PT R1-2010):

1. Demontarea cilindrilor de basculare;
2. Inlocuire set de etansare cilindri basculare;
3. Demontare racord retitor;
4. Inlocuire set etansare racord rotitor;
5. Verificarea legaturilor la racordul rotitor;
6. Repararea depanatorului cablului de sarcina;
7. Demontarea traductoarelor;
8. Inlocuirea limitatorului de moment;
9. Verificarea supapelor de retinere a cilindrilor de basculare;
10. Demontare brat macara;
11.lnlocuit ghidaje trenson superior brat macara;
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CONPET
12. Repararea sau inlocuirea calculatorului de bord;
13.Verificarea comenzilor si indicatoarelor de bord dupa repararea calculatorului;
14. Incercari statice si dinamice in vederea repunerii in functiune;

4. CARACTERISTICI TEHNICE
Caracteristicile tehnice ale automacaralei sunt: Qmax=20 Tf; Lb=8,9 m; R=3 m; tip actionare-
hidraulica.

5. Conditii de introducere in revizie, verificari si reparatii

5.1 La inceperea lucrarilor, În atelierul de reparatii al Prestatorului, se va incheia un proces
verbal intre reprezentantii Beneficiarului si Prestatorului care sa ateste integritatea si/sau
lipsa reperelor ce echipeaza automacaraua;
5.2 Piesele si subansamblele constatate lipsa, degradate sau cu uzuri peste limitele admise
de prescriptiile tehnice ISCIR, care necesita inlocuirea, se vor nominaliza in procesul verbal
de constatare tehnica, semnat de ambele parti;
5.3 Automacaraua se opreste din functiune incepand cu data semnarii procesului verbal de
predare-primire la intrarea in reparatie si pana la data semnarii procesului verbal de receptie
la terminarea reparatiei, semnate de reprezentantii Prestatorului si Beneficiarului;
5.4. Perioada de oprire din functiune va fi de maxim 30 zile;

6. Calitatea reparatiei
6.1. Lucrarile privind repararea automacaralei trebuie sa corespundă d.p.d.v. calitativ
cerintelor legale si să asigure functionarea in conditii de deplină siguranta si de protectie a
muncii, conform prevederilor stipulate in Prescriptiile Tehnice R1-2010;
6.2.Prestatorul va respecta prevederile prescriptiilor ISCIR pe toata durata contractului;
6.3.Receptia cantitativa si calitativa se face de reprezentantii Prestatorului, ai
Beneficiarului si ai CNCIR.

7. Cantitati si preturi
7.1 Toate cheltuielile pe care le implica reparatia se vor evidenţia Într-un deviz care va fi
transmis Beneficiarului În vederea acceptarii;
7.2 Piesele si subansamblele inlocuite vor fi obligatoriu Însoţite de factură fiscală si Certificat
de garanţie pentru o perioada de cel putin 12 luni, precum si de declaratia de conformitate
(unde este cazul).

8. DOCUMENTE OBLIGATORII DUPA EFECTUAREA OPERATIILOR
Documentele pe care prestatorul de servicii este obligat sa le emita dupa efectuarea
reparatiei sunt (in conf. cu PT R1-2010):

a. Declaratia de conformitate si certificatul de garantie;
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b. Declaratiile de conformitate (unde este cazul) si certificatele de garantie ale

componentelor inlocuite;
c. Proces verbal de receptie la teminarea reparatiei ;
d. Proces verbal cu probe de casa;
e. Fisa finala de reparatie;

9. GARANTIA SOLICITATA
Garantia pe care prestatorul de servicii trebuie sa o acorde pentru reparatie trebuie sa fie de
minim 12 luni;

1O. ALTE CERINTE
1. Cerinte legale obligatorii:
- autorizatie ISCIR conf PT R1 - 2010 pentru reparare automacarale cu sarcina <50 Tf;
- certificari conform SR EN ISO 9001 :2008 (Sistem de Management al Calitati)

ADA AUTOMATIZARI
mitran

Sef Birou Metrologie
ing.cr~avu
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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. S-CA - CD__ din _

Intre

1. PARTILE CONTRACTANTE
CONPET S.A., cu sediul in municipiul Ploiesti, Str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, telefon

0244/401360, fax 0244/402304, cod de inregistrare fiscala RO 1350020, inregistrata la Registrul
Comertului sub numarul J29/6/1991, cod IBAN R038 RNCB 0205 0448 6570 0001, deschis la Banca
Comerciala Romana - Sucursala Ploiesti, reprezentata legal prin dl. ing. Liviu !Iaşi - Director General
si d-na. ec. Sanda Toader - Director Economic, in calitate de Beneficiar

si
_______ , cu sediul in_____ str. nr.._,

telefon_____ fax. , cod unic de inregistrare fiscala
RO , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul
avand cod IBAN deschis la. , reprezentata
prin - Administrator, in calitate de Prestator, s-a semnat prezentul contract.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il constituie prestarea, de catre Prestator, a serviciilor de reparare

a automacaralei tip CKD -AD 20.2 seria 1013/2009, conform prevederilor caietului de sarcini -
Anexa nr. 1 si a Propunerii Tehnico-Economice - Anexa nr. 2 la contract În perioada convenita, in
conformitate cu solicitarile Beneficiarului, cu obligaţiile asumate prin prezentul contract si cu legislatia
in vigoare in domeniu.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1 Pretul total al contractului stabilit in baza propunerii tehnico-economice (anexa 2), este in

____ lei, fără TVA
3.2. Pretul este ferm, pe toata durata de executie a contractului si include toate costurile

prestatorului, directe si indirecte, legate de executia contractului, de prestarea serviciilor ce fac
obiectul prezentului contract, conform propunerii tehnico-economice, anexa 2 la prezentul contract.

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

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti contractante.
4.2. Termenul de prestare a serviciilor este de 30 zile calendaristice de la data incheierii

procesului verbal de predare-primire la intrarea in reparatie.
4.3. Contractul inceteaza să producă efecte la data restituirii integrale a garanţiei de bună

execuţie, de către Beneficiar, Prestatorului.

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 Beneficiar, si un Prestator de servicii, in calitate de Prestator;
b) Beneficiar si Prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul
contract;
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c) pretul contractului - pretul platibil Prestatorului de catre Beneficiar, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare fac obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse În anexa/anexele la
prezentul contract, pe care prestatorul se obligă, prin contract, să le furnizeze Beneficiarului in cadrul
contractului;
f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de
sarcini si in propunerea tehnica;
h) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau
prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de
nationalitatea prestatorului;
k) 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.
1)ora, zi, luna, an - termenele din prezentul contract se calculeaza conform art. 181-184 din noul
Cod de procedura civila, respectiv:
1.1.cand termenul se socoteste pe ore, acesta incepe sa curga de la ora zero a zilei urmatoare;
1.2. cand termenul se socoteste pe zile, nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul,
nici ziua cand acesta se implineste;
1.3.cand termenul se socoteste pe saptamani, luni sau ani, el se implineste in ziua corespunzatoare
din ultima saptamana ori din luna sau din ultimul an. Daca ultima luna nu are zi corespunzatoare celei
in care termenul a inceput sa curga, termenul se implineste in ultima zi a acestei luni;
1.4.cand ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi
lucratoare care urmeaza;
1.5.termenul care se socoteste pe zile, saptamani, luni sau ani se implineste la ora 2400 a ultimei zile
in care se poate indeplini actul.

6. EXECUTAREA CONTRACTULUI
Executarea contractului incepe dupa constituirea de catre prestator a Garantiei de Buna

Executie, conform articolului 11 din prezentul contract.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
7.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) Caietul de sarcini - Anexa nr. 1
b) Propunerea tehnico- economica - Anexa nr.2;
c) Conventia HSEQ -Anexa 3

8. STANDARDE
8.1. Serviciile prestate cat si bunurile achizitionate in baza contractului vor respecta

standardele nationale si internationale in domeniu.

9. CARACTERUL CONFIDENTIAL Al CONTRACTULUI
9.1.(1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti: 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.
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9.2. 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.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA
10.1. Prestatorul are obligatia de a despagubi Beneficiarul pentru orice daune-interese,

costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente oricaror 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 programele folosite pentru ori in legatura cu prestarea
serviciilor.

10.2. Orice rapoarte si date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici,
rapoarte, calcule, baze de date, software si înregistrari justificative ori materiale achizitionate si puse
in opera pentru contract, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către personalul său
salariat ori contractat, pentru executarea obiectului contractului, vor deveni proprietatea exclusiva a
Beneficiarului. Dupa încetarea contractului, Prestatorul va remite toate aceste documente si date
Beneficiarului. Prestatorul nu va pastra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza în
scopuri care nu au legatura cu contractul fara acordul scris prealabil al Beneficiarului.

10.3. Prestatorul nu va publica articole referitoare la obiectul prezentului contract si nu va face
referire la acesta în cursul prestarii serviciilor pentru terti si nu va divulga nicio informatie furnizata de
Beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia.

11. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI
11.1. (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.
(2) Garantia de buna executie se constituie prin Scrisoare de garantie bancara de buna

executie emisa in favoarea Beneficiarului, 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
totală, fara TVA, a contractului (5% din valoarea totală, fără TVA, a contractului, în cazuIIMM-urilor,
conform Legii 346/2004), respectiv, în cuantum de Iei.

(3) Scrisoare de garantie se va prezenta de către Prestator Beneficiarului, în original, în termen
de 10 zile de la data semnarii contractului si va avea o valabilitate de cel putin 24 luni de la data
emiterii.

(4) Din Scrisoarea de garantie bancara de buna executie trebuie să reiasa, fara echivoc, ca
societatea bancara va plati autoritatii contractante, suma solicitata, la prima si simpla cerere a
beneficiarului CONPET S.A. Ploiesti.

11.2. (1) Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in
limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu îşi indeplineste 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 pretentia Prestatorului, precizand obligatiile
care nu au fost respectate.

(2) Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, pentru
recuperarea penalitatilor de intarziere, datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor la termenele
stabilite prin contract Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia sa prestatorului, precizand
obligatiile care nu au fost respectate

11.3. Garantia de buna executie se va restitui de către Beneficiar Prestatorului, in termen de
30 de zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligaţiilor asumate prin contract daca nu a
ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

11.4. Garantia acordata produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

12.0BLlGATIILE PRESTATORULUI
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12.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea
sa tehnica, coroborate cu solicitarile din Caietul de Sarcini (Anexa nr. 1) si la termenele convenite.

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

(3) Subansamblele constatate lipsa, degradate sau cu uzuri peste limitele admise care necesita
inlocuirea lor in afara celor din "Desfasuratoarelor de reparatii" si din listele cu "specificatii de
materiale" din oferta financiara, se vor nominaliza in procesul verbal de constatare tehnica, semnat
de ambele parti, iar decontarea lor se va face pe baza de facturi fiscale de achizitie sau devize calcul
(in cazul celor executate in regie proprie) si in baza procesului verbal de receptie. Contravaloarea
subansamblelor mentionate anterior, nu intra in valoarea totala a serviciilor.

12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu
graficul 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.

12.3. Prestatorul va respecta prevederile prescriptiilor ISCIR pe toata durata de derulare a
contractului;

12.4. (1) . Prestatorul are obligatia sa prezinte, la iesirea din reparatie urmatoarele documente
(in conformitate cu PT R1-2010):

- declaratia de conformitate si certificarul de garantie;
- declaratie de conformitate (unde este cazul) si certificatele de garantie ale componentelor

inlocuite pentru o perioada de 2 ani;

- proces verbal de receptie la terminarea reparatiei;
- proces verbal cu probe de casa;
- fisa finala de reparatie.

(2) Contravaloarea pieselor defecte ce urmeaza a fi inlocuite este aprobata de
Beneficiar, in urma intocmirii unui raport de service si a unui deviz estimativ intocmit de catre
prestator. Daca se accepta inlocuirea/completarea componentelor, beneficiarul va emite o comandă
pentru executarea lucrărilor şi va achita contravaloarea acestora, dupa ce prestatorul va prezenta
copia facturii de achizitie a acestor componente pe care va mentiona că este conform cu originalul.

12.5. La inceperea lucrarilor, Prestatorul va incheia un proces verbal care sa ateste
integritatea si/sau lipsa reperelor ce echipeaza automacaraua. Piesele si subansamblele constatate
lipsa, degradate sau cu uzuri peste limitele admise de prescriptiile tehnice ISCIR, care necesita
inlocuirea, se vor nominaliza in procesul verbal de constatare tehnica, semnata de ambele parti.

12.6. Prestatorul nu va 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.
Prestatorul nu va permite accesul terţilor la informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces
în perioada de derulare a contractului şi va păstra confidenţialitatea acestora.

12.7. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, calitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate precum si pentru procedeele utilizate, cu respectarea prevederilor si a
reglementarilor legale in vigoare.

12.8. Obligatii de buna conduită ale Prestatorului
(1). Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru

Beneficiar conform regulilor şi/sau codului de conduită al activitatii sale, precum şi cu discreţia
necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă
aprobarea prealabilă a Beneficiarului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu
obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta.

(2) În cazul în care Prestatorul sau oricare din subcontractantii săi, se oferă să dea, ori sunt
de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în
scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind
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contractul de servicII sau orice alt contract încheiat cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau
defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul sau cu orice alt contract încheiat cu acesta,
Beneficiarul poate decide rezilierea Contractului fara indeplinirea vreunei formalitati şi fără intervenţia
vreunei autorităţi sau instanţe de judecată si să pretinda plata de daune interese conform art.
19.5.(2).

(3). Plăţile către Prestator aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce
poate deriva din Contract, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv
conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată
indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din
Contract.

(4) Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau
comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului,
fără aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului.

(5) Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării
Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum şi după încetarea
Contractului. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al
Beneficiarului, Prestatorul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi
salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie
confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie
referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor ce fac obiectul
prezentului Contract. Totodată, Prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Beneficiarului
informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul
sau în scopul executării Contractului.

(6) Executarea Contractului nu va genera sub nici o formă cheltuieli comerciale neuzuale.
Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Contractul poate fi reziliat fara indeplinirea vreunei formalitati şi
fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată. In acest caz Prestator are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data rezilierii
contractului.

Sunt considerate cheltuieli comerciale neuzuale :
i. comisioanele care nu sunt menţionate în Contract sau care nu rezultă dintr-un contract

valabil încheiat referitor la prezentul Contract,
ii. comisioanele care nu corespund unor servicii executate şi legitime,
iii. comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau
iv. comisioanele plătite unei persoane care potrivit tuturor aparenţelor este o persoană

interpusă.
(7) Prestatorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu privire la

condiţiile în care se execută Contractul.

13. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
13.1. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitie prestatorului orice facilitati si/sau

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

13.2. Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul serviciilor la scadenta.

14. RECEPTIA
14.1. Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili

conformitatea lor cu prevederile Caietului de sarcini (Anexa nr. 1), ale propunerii tehnico-economice
(Anexa nr. 2) precum si a prescriptiilor ISCIR in vigoare.

14.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris Prestatorului identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru acest scop.
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14.3. Receptia serviciilor se face de catre reprezentantii Prestatorului si ai Beneficiarului prin
intocmirea unui proces verbal de receptie semnat de ambele parti.

14.4. In cazul in care in urma intocmirii procesului verbal de receptie se constata piese
defecte, care necesita inlocuire, acestea se vor inlocui numai cu acordul Beneficiarului. Piesele
inlocuite vor fi insotite de Certificate de garantie eliberate de producatori si de declaratiie de
conformitate.

15. GARANTIA SERVICIILOR
15.1.Perioada de garantie al serviciilor de prestate va fi de minim 12 luni, iar pentru

echipamentele inlocuite minim 24 luni.
15.2.(1) În cazul în care în perioada de garanţie acordată de prestator se constată funcţionări

anormale ale automacaralei, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul are obligaţia să verifice cauzele
care au condus la funcţionarea necorespunzătoare şi de a remedia defecţiunile constatate în termen
de 5 zile de la primirea notificării transmise de catre Beneficiar.

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

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

b) neglijenţei sau neîndeplinirii de către prestator a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care îi revin în baza contractului.

15.3. În cazul în care prestatorul nu execută serviciile prevăzute la clauza 15.2 alin. (1),
Beneficiarul este îndreptăţit 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 reţinute din sumele
cuvenite acestuia.

16. INCEPERE, FINALlZARE, INTARZIERI, SISTARE
16.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor imediat dupa semnarea

procesului verbal de predare - primire a macaralei in vederea reparatiei.
16.2. (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, orice faza a acestora

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

(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
interventie (reparatie), partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare. si vor semna un act
aditional.

16.3. Cu exceptia prevederilor articolului 21 si in afara cazului in care Beneficiarul este de
acord cu o prelungire conform articolului 16.2. (2), o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul
Beneficiarului de a solicita penalitati Prestatorului potrivit prevederilor articolului 18.

17. MODALITATI DE PLATA
17.1. (1) Prestatorul va emite factura conform art. 319 alin 1 din Legea 227/2015 privind Codul

Fiscal, 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 semnat, fara obiectiuni, la iesirea din reparatie a macaralei.

(2) Termenul de plata a facturii este de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul
Beneficiarului.

Page 6 of9



17.2. Prestatorul va trimite beneficiarului împreună cu factura fiscală aferentă serviciilor
prestate, documente care să justifice costurile componentelor înlocuite (copia facturilor de achiziţie,
pe care se va menţiona "conform cu originalul").

18. PENALITATI, DAUNE -INTERESE
18.1 În cazul în care, Prestatorul nu îşi îndeplineste obligaţiile asumate prin contract,

Beneficiarul are dreptul de pretinde, ca penalităţi, o sumă in cuantum de 0,5% din valoarea serviciilor
neprestate sau prestate necorespunzator, pentru fiecare zi de intarziere.

18.2. Penalitatile calculate vor fi notificate catre Prestator. Prestatorul are obligatia de a achita
penalitatile in termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data inregistrarii notificarii. Dupa incasarea
sumelor reprezentand penalitati, Beneficiarul transmite factura Prestatorului. Neplata penalitatilor de
intarziere in termenul de 5 (cinci) zile lucratoare de catre prestator da dreptul Beneficiarului de a
emite pretentii asupra garantiei de buna executie, pentru recuperarea penalitatilor de intarziere,
datorate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor la termenele stabilite prin contract. Beneficiarul are
obligatia de a notifica penalitatile prestatorului, precizand obligatiile care nu au fost respectate

18.3. În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei prevăzute la clauza 17.1, acesta are obligaţia de a plăti penalitati in cuantum de
0,5% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi de la scadenta. Penalitatile nu pot depasi
cuantumul sumelor datorate

18.4 Partile convin ca sunt de drept in intarziere prin simpla ajungere la scadenta a oricarei
obligatii neexecutate instituite prin contract, fara necesitatea transmiterii in acest sens a vreunei
notificari sau a indeplinirii vreunei formalitati cu privire la executarea obligatiilor scadente.

19. REZILEREA CONTRACTULUI
19.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul 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 care sa acopere prejudiciul suferit.

19.2 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.

19.3. În cazul prevazut la clauza 19.2 Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.

19.4. Contractul se considera reziliat de drept, fara a fi necesara trecerea vreunui termen sau
indeplinirea vreunei formalitati, in urmatoarele conditii:

1. Prestatorul a cesionat obligatiile asumate prin contract sau a subcontractat o parte din servicii
fara acceptul Beneficiarului;

2. Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale pe o perioada de doua luni consecutive;
Dacă, în termen de 14 zile de la primirea notificarii emise de către Beneficiar, Prestatorul nu-si

remediaza aspectele constatate, Beneficiarul poate, printr-o a doua înştiinţare emisă în termen de 21
de zile de la data comunicariii primei notificari, sa considere contractul desfiintat de plin drept si să
rezilieze contractul.

19.5.(1) La rezilierea contractului conform art. 19.4, Beneficiarul are dreptul de a pretinde
daune - interese in cuantum de 20% din valoarea contractului. Suma neta cuvenita va fi platita sau
rambursata in termen de 30 de zile de la data instiintarii de reziliere a contractului.

(2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 12.8 din prezentul contract, in mod culpabil,
da dreptul Beneficiarului de a considera contractul reziliat de drept, fara interventia instantei si fara a
fi necesara indeplinirea vreunei formalitati si de a pretinde plata de daune interese.

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

20. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA
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20.1. Cesiunea obligatiilor nascute din prezentul contract nu este permisa.
20.2. (1) Prestatorul nu poate subcontracta decat subcontractantilor declarati in propunerea

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

(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.

20.3. (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.

20.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de Beneficiar de modul în care îndeplineşte
contractul.

21. FORTA MAJORA
21.1 Forţa majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţioneaza.
21.2. 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.
21.3. 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.

21.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de
30 de zile, 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.

22. SOLUTIONAREA L1TIGIILOR
22.1. 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.

22.2. 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 de drept comun de la sediul Beneficiarului.

23. COMUNICARI
23.1. (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.
23.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii

in scris a primirii comunicarii.

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

alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
24.2. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera

vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei
respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Prezentul contract s-a incheiat astazi, ,' la Ploiesti, în două exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte.
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BENEFICIAR
CONPET S.A. Ploiesti,
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OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

Formular nr. 1

Inregistrat la sediul CONPET S.A. Ploiesti
nr. __ 1 _

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre,
S.C. CONPET S.A.

Adresa: sediu I Conpet, str. Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Registratura, parter

Ca urmare a invitatiei de participare nr. din _
privind solicitarea de oferte pentru atribuirea contractului avand ca obiect

(denumirea contractului de achizitie)
noi, , va transmitem alaturat

(denumirea /numele ofertantului)

urmatoarele:

1. Caietul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:
- oferta;
- documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completării _

Cu stima,

Operator economic

(semnatura autorizata)



Formularul nr. 2

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, _
reprezentant Împuternicit al

prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

cu privire la orice aspect

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals În acte publice, ca datele
prezentate În tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte În fiecare detaliu şi
Înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, În scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor
şi documentelor care Însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare În scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez
persoane juridice să

tehnic
si financiar in legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _

Operator economic,

(semnatura autorizată)



Anexa 1 la Formularul nr. 2

Nr.
Procent

Crt.
Obiectul Codul

Denumirea/numele Calitatea
Preţul total îndeplinit Cantitatea

Perioada
contractului CPV

achizitorului/c1ientul ui prestatorului*) al de (U.M.)
de

Adresa contractului prestator derulare**)
%

O 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

.....

Operator economic,

(semnatura autorizată)

*) Se precizează calitatea În care a participat la Îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic
sau contractant conducător (lider de asociatie); contractant asociat, subcontractant.
**) Se va preciza perioada de Începere şi de finalizare a prestării.



Formularul nr. 3

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _
(denumirea autoritatii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
______________________________ , ne oferim ca, În

(denumirea/numele operatorului economic)
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse În documentaţia mai sus menţionată, să prestăm
serviciile

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

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

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

serviciile in termen de .
Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _

(durata in litere si
cifre)
zile, respectiv până la data de , şi ea va ramâne obligatorie

(ziua/luna/anul)
pentru noi şi poate fi acceptată oricând Înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la Încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, Împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant Între noi.

Precizăm că:
Am Înţeles şi consimţim că, În cazul În care oferta noastră este stabilită ca fiind

căştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie În conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.

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

Data __ 1_----"1__

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

oferta pentru şi În numele _

OPERA TOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
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