FORMULARE

Echipamente tehnice pentru dotare sali de curs si birou
Noi TOTI vrem la SCOALA! „, cod MySMIS 107980” cod apel POCU/74/6/18/18, cod proiect 107980

1

Formular 1
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu
modificarile si completarile ulterioare
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., in calitate de . . . . . . . . . ., referitor la procedura de Furnizare
Echipamente tehnice pentru dotare sali de curs si birou in cadrul proiectului Noi TOTI vrem la
SCOALA! „, cod MySMIS 107980” cod apel POCU/74/6/18/18, cod proiect 107980, declar pe propria
raspunde, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr.
286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele
descrise la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a
fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele ce detin functie de decizie in cadrul beneficiarului, in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Nume
Structura actionariat/Functie in
Functie in cadrul comisiei
cadrul companiei
de evaluare
Leonard Vacaru
Director
Presedinte
Membru
Membru
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., declar ca voi informa imediat Colegiul Tehnic Danubiana Roman daca
vor interveni modificari in prezenta declaratie.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg
Colegiul Tehnic Danubiana Roman are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiei, orice informatii suplimentare.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
..........
(numele si functia persoanei autorizate)
..........
(semnatura persoanei autorizate)
Data
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Formular 2
Operator economic
.................................
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Catre,
Colegiul Tehnic Danubiana Roman
Adresa: ……………………………………………..

Ca urmare a anuntului de participare din data de 22.10.2018 , privind aplicarea procedurii de atribuire
conform Legii 98/2016 pentru serviciile cuprinse in Anexa 2 la prezenta lege, pentru atribuirea
contractului Achizitie Furnizare Echipamente tehnice pentru dotare sali de curs si birou in cadrul
proiectului Noi TOTI vrem la SCOALA! „, cod MySMIS 107980” noi
...................................................................... va transmitem
(denumirea/numele ofertantului)
alaturat urmatoarele:
1. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

Cu stima,
Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)

Data completarii ...............

3

Formular 3
(acolo unde este cazul)
Operator economic
..................
(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE

Subscrisa.............…………………… (denumirea, numele operatorului economic) cu sediul in
……………………………………… , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr ………………………..,
atribut
fiscal
….................imputernicim
prin
prezenta
pe
……………..........................................................., domiciliat in ……........... , identificat cu BI/CI,seria
............nr......….eliberat de ………………., avand functia de ……………………................ sa ne
reprezinte
in
scopul
atribuirii
contractului
de
lucrari:...........................................................................................................................................................
..............................................................……………………………………..
In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi si obligatii:
a) Sa semneze toate actele si documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea
la procedura;
b) Sa participe in numele subscrisei la procedura si sa semneze toate documentele rezultate pe
parcursul si/sau in urma desfasurarii procedurii;
c) Sa raspunda solicitarilor de clarificare formulate de catre comisia de evaluare in timpul
desfasurarii procedurii;
d) Sa depuna in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedura;
Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu
privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedura.

Data,

Denumirea mandantului
Reprezentata legal prin:
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Formularul 4
Operator economic
..................
(denumirea/numele)
Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor privind domeniul mediului,
social si relatiilor de munca, conform art. 51 alin (1) din Legea 98/2016

A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
<Data>
<Denumirea si adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamna / Stimate domn,
DECLARATIE
Subsemnatul.................... [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al
.......................[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, ca ma angajez sa prestez serviciile pe parcursul
îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementarile privind domeniul mediului, social si relatiilor de
munca , în vigoare în Romania.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligatii
fiind incluse in cadrul propunerii financiare.
Nota : Pe parcursul indeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii 319/2006 a securitatii si
sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare, HG 1091/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru locul de munca, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea normelor generale
de protectia muncii, Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor precum si celelalte acte
normative conexe sau subsecvente.

Data completarii ...............
Operator economic,
......................
(semnatura autorizata)
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Formularul 6
Operator economic
..................
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre .........................................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire pentru atribuirea contractului de Achizitie Furnizare
Echipamente tehnice pentru dotare sali de curs si birou in cadrul proiectului Noi TOTI
vrem la SCOALA! „, cod MySMIS 107980”, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
________(denumirea / numele ofertantului/asocierii) _____________________, ne oferim ca, in
conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa
prestam serviciile pentru suma de .................lei, (suma în litere si în cifre), la care se
adauga TVA în valoare de ............ lei (suma în litere si în cifre).
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem prestarea
serviciilor în conformitate cu specificatiile din documentatia de atribuire.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ____(durata in litere si
cifre)___zile, respectiv pana la data de __(ziua/luna/anul)_____, si ea va ramane obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui
un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
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Formularul 6.1
Operator economic
..................
(denumirea/numele)

ANEXA LA OFERTA FINANCIARA

Nr.crt. Denumire produs
1.

Imprimanta A1, A2,A3

2.

Videoproiector A1, A2 si A3

3.

Flipchard A2 si A3

Nr.buc.

Pret unitar lei Pret total lei
fara TVA
fara TVA

20
20
13
4.

Ecran proiectie

5.

Multifunctional A3

6.

Multifunctional A4

7.

Multifunctional color A4

14

6

6

1

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
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Contract de furnizare
Nr. ________ din ......................

In temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, partile
Colegiul Tehnic “Danubiana” Roman, beneficiar a proiectului “Noi TOTI vrem la SCOALA!” ,
cod MySMIS 107980, cu sediul în Roman, str. Energiei, nr.9, cod 611047, jud. Neamt,, telefon
……………, cod fiscal ……………, cont trezorerie ……………………., reprezentată prin Director – prof.
Leonard Vacaru, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,
şi
………………… cu sediul în ............................. telefon ……………., nr înmatriculare ……………,
CUI: ……………, atribut fiscal …, cont nr……………… deschis la ………………………., reprezentată
prin …………….., având funcţia de ………………, în calitate de furnizor, pe de altă parte,
au convenit la încheierea prezentului CONTRACT
2. Definiţii
2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.
b. achizitor şi furnizor - părtile contractante, aşa cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevăzut la 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,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 – Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
in mod diferit.
Clauze obligatorii
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4. Obiectul principal al contractului
4.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze cantităţile de produse cuprinse în
anexa prezentului contract, în perioada/ perioadele convenite.
4.2 – Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
5. Preţul contractului
5.1 – Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi a serviciilor accesorii prestate este de :………
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este pana la 01.03.2021, începând de la data semnării lui de către
părţi.
7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe după semnarea lui de către parti.
8. Documentele contractului
8.1 – Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini
b) propunerea financiară
c) propunerea tehnică
d) acte adiţionale, dacă există
e) alte anexe la contract.
9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1 – Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
9.2 – Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) 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 produsele achiziţionate, şi
ii) 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. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 – Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 60 zile, convenit
de la emiterea facturii de către acesta.
10.3 – Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite,
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
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11.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0.01% pentru fiecare zi de întârziere din preţul contractului.
11.2 – În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu
0.01% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată.
11.3 – Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către furnizor, în mod repetat, dă
dreptul achizitorului de a notifica furnizorului incetarea de plin drept a prezentului contract. Incetarea de
plin drept a contractului se face fara interventia instantelor judecatoresti fiind o clauza comisorie de
gradul IV.
11.4 – Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată
furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz,
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită
până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
13. Recepţie, inspecţii şi teste
13.1 – Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
13.2 – (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei
provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
13.3 – Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la
destinaţia finală a produselor.
13.4 – Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are
dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor
tehnice.
13.5 – Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
13.6 – Prevederile clauzelor 11.1-11.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau
altor obligaţii prevăzute în contract.
14. Ambalare şi marcare
14.1 – (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la
precipiţaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să
ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este
cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în
toate punctele de tranzit.
14.2 – Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea achizitorului.
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15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
15.1 – Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală,conform comenzilor, respectiv la
sediul autoritatii contractante , localitatea Roman, județul Neamț, str.Energiei nr.9 în termen de maxim
48 ore de la emiterea comenzii către acesta.
15.2 – (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului,
cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea
produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
- factura fiscală
- copia formularui de comandă
- certificat de garantie .
15.3 – Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după
recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise
de furnizor pentru livrare.
15.4 – Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor privind recepţia produselor.
16. Asigurări
16.1 – Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii
sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare.
17. Transport
17.1 – Furnizorul are obligaţia de a asigura şi de a plăti transportul încărcăturii până la destinaţia
precizată în comandă, cf cerintelor din Caietul de sarcini.
17.2 – Transportul se face numai în ambalaj colectiv, cu mijloace de transport curate, acoperite, fără
mirosuri provenite de la transporturile anterioare.
18. Calitatea produselor
18.1. – Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt conforme cu
specificaţiile tehnice şi fără nici un defect sau viciu ascuns.
18.2. – Furnizorul are obligaţia de a livra produsele însoţite de certificat de garantie (certificat de
valabilitate al produsului).
18.3. – Pe lângă furnizarea efectivă a produselor furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile aferente
furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.
18.4. – Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate cu calitatea produselor.
18.5. – La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în 24 de ore sau
într-o perioadă convenită de comun acord între părţi, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
18.6. – Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a achizitiona produsele din altă sursă pe spezele furnizorului şi fără
a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin
contract.
19. Perioada de valabilitate si inlocuirea produselor
19.1. – Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce
apare în conformitate garantia.
19.2. – La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a
înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor.
19.3. – Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectiunea în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi
fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin
contract.
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20. Ajustarea preţului contractului
21.1 – Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în
propunerea financiară, care vor fi menţinute pe toată durata de valabilitate a contractului.
22. Amendamente
22.1 – Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează
interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
23. Întârzieri în îndeplinirea contractului
23.1 – Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în
graficul de livrare.
23.2 – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru în timp util achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
24.3 – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
intârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a denunta unilateral contractul fara
somatie sau punere in intarziere.
25. Forţa majoră
25.1 – Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
25.2 – Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
25.3 – Îndeplinirea 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.
25.4 – Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
25.5 – 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 din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
26. Soluţionarea litigiilor
26.1 – Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neîntelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului.
26.2 – Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, litigiul va fi soluţionat prin instanţele de judecată de la
sediul achizitorului.
27. Limba care guvernează contractul
27.1 – Limba care guvernează contractul este limba română.
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28. Comunicări
28.1 – (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.
28.2 – Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
29. Legea aplicabilă contractului
29.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, ............. prezentul contract în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

Achizitor

Furnizor
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