
 
 

 

Departament Dezvoltare Mentenanță 

Serviciu Mecano-Energetic 

 

 

Caiet de sarcini  

(rectificativ) 
 
 

1. DATE GENERALE 
 

1.1. Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea acordului cadru și 

reglementează condițiile tehnice minime obligatorii ce trebuie îndeplinite de către furnizorii cu care urmează 

a fi încheiat acord cadru. 

     Oferta de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu 

satisfac cerințele caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă. 

 

2. DENUMIREA ACHIZITORULUI 

 
2.1. CONPET S.A cu sediul central în Ploiești, Str. Anul 1848, nr. 1-3, cod poștal 100559, Jud. Prahova, 

înregistrată la Registrului Comerţului sub nr. J29/6/22.01.1911, cod fiscal 1350020, cont virament IBAN nr. 

RO88RNCB3900000001700001 deschis la B.C.R. Ploiești, reprezentată prin Director General ing. TUDORA 

DORIN. 

  Societatea CONPET S.A. prestează servicii: de preluare, transport și predare a țițeiului autohton și din import 

și a gazolinei la rafinării, principali clienți, fiind: PETROM S.A. (pentru rafinăria PETROBRAZI), PETROTEL-

LUKOIL S.A. 

 

3. CERINȚE TEHNICE 
 

3.1. Caracteristicile tehnice ale matrerialelor și echipamentelor pentru instalații termice și 

cantitățile maxime estimatative care urmează a se achiziționa sunt cele enumerate în Anexa 1 la 

prezentru caiet de sarcini. 
Acolo unde se specifică, produsele trebuie să fie originale, fabricate de către producătorul aparatului 

în care ( cu care) funcționează reperul comandat. 

Neconformitatea calitativă a produselor livrate și recepționate va putea fi constatată în orice moment 

în termenul de garanție al acestora indiferent de perioada de valabilitate a acordului cadru. Produsele 

necorespunzătoare vor fi înlocuite pe cheltuiala furnizorului în termen de 24 ore de la data reclamației. 

Produsele vor fi livrate cu certificat de garanție. Garanția pentru toate produsele este de minim 1 an. 

 

4. DURATA ACORDULUI CADRU 
 

4.1. Durata acordului cadru este de 1 an. Acordul cadru se va încheia cu minim 2 și maxim 5 ofertanți 

calificați pe baza criteriilor de calificare. 
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5. LIVRAREA ȘI CONDIȚII DE PLATĂ 
 

5.1. Produsele se livrează pe bază de comandă externă de către CONPET S.A. Livrarea se va face pe 

cheltuiala furnizorului la magazia achizitorului din Ploiești, str. Rezervoarelor, nr.8 

5.2. Frecvența comenzilor poate varia în funcție de nevoile achizitorului 

5.3. Cantitățile din Anexa 1 sunt orientative, achizitorul nu se obligă să achiziționeze întreaga cantitate de                         

produse menționată în anexă 

5.4. Produsele livrate vor fi însoțite de: 

- Factură fiscală  

- Aviz de însoțire a mărfii  

- Certificat de conformitate CE 

- Certificat de calitate eliberat de producător 

- Certificat de garanție 

5.5. Prețurile sunt maximale pe toată perioada de derulare a acordului cadru 

5.6. Termenul de livrare, prentru produsele aflate pe stoc furnizor, este de maxim 5 zile lucrătoare de la 

data transmiterii comenzii ferme de către achzitor iar produsele care nu sunt pe stoc la furnizor maxim 3 

luni. Contravaloarea produselor ce se vor achiziționa va fi plătită pe bază de factură, în termen de 30 zile 

de la înregistrarea facturii la achizitor, pentru fiecare livrare în parte. 

5.7. Propunerea tehnico financiară va fi anexa la formularul de ofertă și la acordul cadru. 

 

6. RECEPȚIA 
 

6.1.      Recepția se va efectua de către comisia de recepție la Sediul II al achizitorului, din Ploiești, str.   

Rezervoarelor, nr. 8, în baza documentelor de însoțire. Recepția se va face cantitativ și calitativ. 

 

7. ALTE CERINȚE 

 
- Piesele să dispună de minim 1 an de garanție 

-   Listele de piese și consumabile, sunt orientative, doar pentru evaluarea ofertanților, în timpul 

derulării contractului putând fi aprovizionate și alte piese, consumabile, față de cele specificate în liste. 

 

 

 

    

 Șef Departament Dezvoltare Mentenanţă                                          Şef Serviciul Mecano-Energetic 

                  ing. Dan BUZATU                             ing. Adrian BUZĂȚEL                 

                   

 

     

,                                                                    Întocmit, 

                                                                                   ing. Mihai BĂICAN 
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