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Nr. înreg.:  22791/21.06.2022 
 
Referință: clarificari 1 la documentația de atribuire a contractului de servicii de actualizare 

hardware si software (sisteme de operare) stații de lucru SCADA în Dispeceratul Central și în 
Dispeceratele Locale 

 
Urmare a solicitării unuia dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate 

pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 
 
PROPUNERI DE MODIFICARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE 
 
1. Întrebare: Vă rugăm să considerați modificarea art. 4.1.2. în următorul mod: 
 
4.1.2. În perioada de garanție, Prestatorul trebuie să reacționeze în maximum 8 ore (ore 

lucrătoare) și să intervină pe locație/la distanță în maximum 24 (ore lucrătoare) de la semnalarea 
nefuncṭionării sau funcționării defectuoase a echipamentelor, de cӑtre Achizitor. 

 
Răspuns:    Suntem de acord cu următoarea formulare a art. 4.1.2.: 

4.1.2.  În perioada de garanție, Prestatorul trebuie să reacționeze în maximum 8 ore (ore 
lucrătoare) și să intervină și să remedieze pe locație/la distanță în maximum 24 (ore lucrătoare) de la 
semnalarea nefuncṭionării sau funcționării defectuoase a echipamentelor, de cӑtre Achizitor, astfel 
încât sistemul să fie funcțional. 

În mod corespunzător, art. 15.2. se va modifica astfel: 
 

15.2. Prestatorul trebuie să intervină reacționeze în maximum 8 ore (ore lucrătoare) și să intervină 
și să remedieze pe locație/la distanță în maximum 24 (ore lucrătoare) de la semnalarea nefuncṭionării 
sau funcționării defectuoase a echipamentelor, de cӑtre Achizitor, astfel încât sistemul să fie funcțional. 

 
 
2. Întrebare: Vă rugăm să considerați posibilitatea de a adăuga art. 10.4.: 
 

10.4. Garanția oferită ar trebui să înceapă cel târziu la 30 zile după emiterea certificatului de 
acceptare a lucrărilor care fac obiectul prezentului contract. Perioada de garanție va fi de maximum 60 
luni. 

Răspuns: La art. 10 din contract este vorba despre constituirea Garanției de Bună Execuție a 
contractului de achiziție de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, 
calitativă și în perioada prevăzută de contractul de achiziție. In acest caz, valabilitatea acesteia este de 
cel putin 50 de luni, pentru a acoperi atât termenul contractual, cat și termenul de garanție solicitat 
Prestatorului pentru toate echipamentele furnizate și se constituie, conform Normelor Procedurale 
Interne de Achizitii CONPET, în maximum 15 zile de la semnarea contractului de către ambele părți 
contractante.  

Valabilitatea garanției oferită de către Prestator Achizitorului este menționată expres la Capitolul 
15, ”Garanția Echipamentelor”, fiind una de 3 ani de la data semnării procesului-verbal de recepție și 
punere în funcțiune pentru toate echipamentele furnizare, modulele hard/soft, licențe.  

Astfel, nu suntem de acord cu propunerea dumneavoastră, de a adăuga art. 10.4. 
 

3. Întrebare: Vă rugăm să considerați posibilitatea de a adăuga art. 11.10.:  

11.10. Răspunderea prestatorului va fi limitată la greșeli comise cu intenție sau din pură 
neglijență. Daunele indirecte și eventualele diminuări ale profitului vor fi excluse din răspunderea 
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prestatorului legat de această lucrare. Răspunderea totală a prestatorului va fi limitată la valoarea de 
100% a prezentului contract. 

Răspuns: Conform art. 1355 alin (1) Cod Civil: ”Nu se poate exclude sau limita, prin convenții   
sau acte unilaterale, raspunderea pentru prejudiciul material cauzat altuia printr-o faptă săvârșită cu 
intenție sau din culpă gravă”, debitorul trebuie să își execute obligațiile pe care le-a contractat, iar în 
cazul în care nu își îndeplinește îndatoririle contractate, este răspunzător de prejudiciul cauzat 
creditorului, fiind obligat sa repare acest prejudiciu, în condițiile legii.  

Nu acceptăm propunerea dvs. de a adăuga art. 11.10. 
 

4. Întrebare: Vă rugăm să considerați posibilitatea de a modifica art. 17 în felul următor: 

17. PENALITĂȚI 

17.1. (1) În cazul în care Prestatorul nu-şi îndeplinește obligaţiile contractuale în termenul stabilit 
la art. 4.1. din contract acesta are obligația de a plăti Achizitorului, ca penalităţi, o sumă în cuantum de 
0,1% pe fiecare săptămână completă de întârziere calculată la prețul aferent serviciului neprestat sau 
prestat necorespunzător. Inaintea impunerii penalităților de mai sus, cumpărătorul va notifica 
prestatorul legat de îmbunătățirea prestațiilor, propunându-i și o perioadă de conformare. 

Nu va fi impusă nici o penalitate inainte ca prestatorul să autorizeze cumpărătorul sa emită 
pretenții asupra performanțelor garantate, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor asumate prin contract. 
Cumpărătorul va avea obligația să notifice în prealabil prestatorul în legătură cu penalitățile care vor fi 
impuse ca urmare a obligațiilor contractuale neîndeplinite. 

17.3. Valoarea totală a penalităților posibil a fi impuse de către Cumpărător nu va putea depăși 
10% din valoarea totală a prezentului contract. 

Răspuns: Conform prevederilor legale în materie, părțile pot stipula expres în contract că simpla 
împlinire a termenului stabilit pentru executare va produce efectul punerii în întârziere a Debitorului, 
fara acordarea unui termenș prin simpla întârziere în executare se produce un prejudiciu, indiferent 
dacă ulterior se execută sau nu, iar valoarea penalităților, în situații excepționale, poate depăși însăși 
valoarea contractului și nu se poate introduce un articol în contract în vederea limitării acestui cuantum.  

In concluzie, nu suntem de acord cu propunerea dvs. de modificare a art. 17. 

 

5. Întrebare: Vă rugăm să luați în calcul micșoarea penalităților prevăzute la art. 18.2, la 
maximum 10%. 

Răspuns: La art. 18.2. din contract este menționat procentul de 20% din prețul contractului, care 
nu constituie penalități de întârziere, acesta se referă la posibilitatea rezilierii unilaterale a contractului 
de către Achizitor, precum și la plata daunelor-interese compensatorii datorate Achizitorului de către 
Prestator pentru sancționarea Prestatorului de nerespectarea situațiilor expres menționate la art. 18.1. 
lit. a)- e) din contract, la care se adauga daunele-interese moratorii prevăzute la art. 17.1. din contract.   

Daunele-interese compensatorii sunt despăgubiri în bani care se plătesc creditorului pentru a 
repara prejudiciul ce i-a fost cauzat prin neexecutarea totală sau parțială ori executarea 
necorespunzătoare a obligațiilor de către debitor, aplicabile numai în cazul rezilierii contractului. 
Cuantumul acestora reprezintă echivalentul bănesc al reparării integrale a prejudiciului cauzat 
Achizitorului, asigurând repararea acestuia în situația patrimonială în care s-ar fi aflat dacă obligațiile 
Prestatorului ar fi fost executate întocmai.  

Avand in vedere cele mentionate, nu putem fi de acord cu propunerea de modificare. 
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6. Întrebare: Vă rugăm să specificați în sarcina cui rămân (a Beneficiarului sau Prestatorului) 
serviciile legate de: montaj și instalare. In caietul de sarcini la cap 10, se menționează că acestea sunt 
în sarcina Beneficiarului, iar în oferta comercială/contract aceste servicii se cer a fi cotate. 

Răspuns: Beneficiarul poate înlocui fizic echipamentele, numai cu asistența fizică a 
Prestatorului. În oferta financiară aceste servicii se cotează. 

 

7. Întrebare: Vă rugăm sa specificați, în sarcina cui rămân cabinetele și calculatoarele vechi, 

care se vor înlocui. Cine se va ocupa de transportul și manipularea deșeurilor electronice? 

Răspuns: Cabinetele și calculatoarele vechi rămân în sarcina beneficiarului. 

Menționăm că toate ofertele vor fi elaborate ținând cont de indicațiile precizate mai sus. 

 
Vă mulțumim. 

 
 

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL, 
Jr. Dan MANOLACHE 

 
 
Şef Serviciu Achiziţii 
Ing. Florina POPESCU                                                 

 
Serviciul Achiziţii 
Exp.A.P. Sînziana NIȚĂ 
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