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FORMULARE :,ri. li.

FURNIZARE MOBILIER

Noi TOTI vrem la SC)ALA! ,,cod MySMIS 107980", cod apel poculT4/6ll8llg,cod proiect 1079g0



Formular 1
Operator economic

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 si 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

66120ll privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea
fondurilor europene silsau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile

ulterioare

Subsemnatul(a),.. .., incalitatede.... referitor laprocedurade FurnizaremobilierNoiTOT|
vrem la SCOALA! ,,, cod MySMIS 107980" cod apel POCU17416118i 18, cod proiect 107980, declar pe propria
raspunde, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazutla art.326 din Legea nr.2g612009
privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu ma incadrezin ipotezele descrise la art. 14 si
15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66120ll privind prevenirea, constatarea si sanctionarea nereg,lilor
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora,
aprobata cu modificari si completari prin Legea w. 14212012, cu rnodificarile si completarile ulterioare.
Persoanele ce detin functie de decizie in cadrul beneficiarului, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
frnalizarea procedurii de atribuire sunt:

Nume Structura actionariat/Functie in cadrul
companiei

Functie in cadrulcomisiei de
evaluare

Leonard Vacaru Director Presedinte
Paraschiv Nicoleta 3xpert Membru
Plescan loana :xpert 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 ColegiulTehnic
Danubiana Roman are dreptul de a solicita, in scopulverificarii si confirmariideclaratiei, orice informatii
suplimentare.

lnteleg 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 persoa nei a utorizate)

Data



Formular 2
Operator economic

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre,

Colegiul Tehnic Danubiana Roman

Adresa:

Ca urmare a anuntului de participare din data de ............... privind aplicarea procedurii de atribuire conform
Legii 9812016 pentru serviciile cuprinse in Anexa 2laprezenta lege, pentru atribuirea contractului Achizitie
Furnizare mobilier Noi TOTI vrem la SCOAI-.|! ,,, cod MySMIS 102980,, noi

.......... va transmitem
(denumirea/numele ofertantului)

alaturat urmatoarele:

1. coletul sigilat si marcat in mod vizlbil, continand, in original
a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Cu stima,

Operator economic,
Data completarii ...............

(semnatura autorizata)



Formular 3
(acolo unde este cazul)

Operator economic

(den umirea/numele)

IMPUTERNICIRE

Subscrisa..... (denumirea, numele operatoruluieconomic)cu sediul in .................
, inmatriculata la Registrul comertului sub nr ......., atribut fiscal imputernicim prin
prezenta pe """"""'.. domiciliat in ................. , identificat cu Bl/Cl,seria
............nr..........e1iberat de..................., avand functia de............... .... sa ne reprezinte in scopul
atribuirii contractului
I ucra ri:

ln 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:

de
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Formularul4

Operator economic

(de n u m irea/n u me le)

Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea reglementarilor privind domeniul mediului, social si
relatiilor de munca, conform art. 51 alin (1) din Legea 98/ZO1E

A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta
<Data>

<Denumirea si adresa Autoritatii contractante>
Stimata doamna / Stimate domn,

DECLARATIE

Subsemnatu1.................... [numele in clar al persoanei autorizate], reprezentant imputernicit al
.......................[denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului], declar pe propria raspundere, sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in declaratii, ca ma angajez sa prestez serviciile pe parcursul indeplinirii contractului, in
conformitate cu reglementarile privind domeniul mediului, social si relatiilor de munca , in vigoare in Romania.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca Ia elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la
conditiile de munca si de protectie a muncii, costurile aferente indeplinirii 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 109U2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca, Ordinul 508/933/2002 privind aprobarea normelor generale de protectia muncii, Legea
3O7 /2006 privind apararea impotriva incendiilor precum si celelalte acte normative conexe sau subsecvente.

Data completa rii
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 contructului de Achizitie Furnizare mobitier 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 .................1ei, (suma in litere si in cifre), la care se adauga TVA in valoare
de ............ lei (suma in litere si in cifre).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem prestarea serviciilor
in 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 

-(ziuallunalanul)-, 
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. Precizamca:

l-l depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in
mod clar "alternativa";

l_l nu depunem oferta altemativa.
(s e 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 I I

, in calitate de legal autorizat sa semnez
(semnatura)

oferta pentru si in numele
(d enumi r e/num e op e rat or ec onomic)
A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta



Formularul6.l

Operator economic

(denumirea/numele)

Data

ANEXA LA OFERTA FINANCIARA

legal autorizat sa semnezin calitate de

(semnatura)

oferta pentru si in numele
(denumi r e /num e op e r at o r economic)

A se transmite pe hartie cu antetul entitatii legale care depune oferta

Denumire produse Caracteristici tehnice Nr.buc. Pret unitar lei
fara TVA

Pret total lei
fara TVA

Set de dulap + 6655
educator

J

Mese pregcolar reglabile
tip trapez

t2

Scaune pregcolar
prddinitd

60

Dulap xerox 2
Rafturi cu dul5pioare
conform schitd nr. l, 2,
J

4

Dulap dosare POCU 1

Scaune 35
Mese birou 4
Dulap cu vitrind I
Scaun birou operational
rotativ

J



Contract de furnizare

Nr. _ din

ln temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizilie publica, partile

Colegiul Tehnic "Danubiana" Roman, beneficiar a proiectului "Noi TOT\ vrem la SCOALA!,, ,

cod MySMIS 107980, cu sediul in Roman, str. Energiei, nr.g, cod G1 1047, jud. Neamt,, telefon
cod fiscal cont trezorerie .. ......., reprezentatd prin Director _ prof.

Leonard Vacaru, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

9r

...... cu sediul in .............. telefon nr inmatriculare
atribut fiscal ..., cont nr...... .... deschis la .... reprezentatd
avdnd functia de .... ......, in calitate de furnizor, pe de altd parte,

au convenit la incheierea prezentului CONTRACT

2. Definitii

2.1 - in prezentul contract urmdtorii termeni vor fi interpreta{i astfel :

a. contract - reprezintd prezentul contract gi toate anexele sale.

b. achizitor gi furnizor - pdrtile contractante, aga cum sunt acestea denumite in prezentul contract;

c. pre,tul contractului - prelul pldtibil prestatorului de cdtre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrald 9i corespunzdtoare a tuturor obligaliilor asumate prin contract;

d. servicii - activitdli a c5ror prestare fac obiectul contractului;

e. produse - echipamentele, maginile, utilajele, piesele de schimb gi orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract gi pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;

f. forla maiord - un eveniment mai presus de controlul pd(ilor, care nu se datoreazd gregelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevdzut la momentul incheierii contractului gi care face imposibild executarea
gi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolulii,
incendii, inundalii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivd ci enunciativd. Nu este considerat fo(d majori un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fird a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaliilor uneia din pd(i;

g.zi - zi calendaristicS; an - 365 de zile.

3. lnterpretare



3.1 - in prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural gi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezint; zile calendaristice dacd nu se specificd
in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4. 1 - Furnizorul se obligd sd furnizeze, respectiv si vdndd, sd livreze cantit5tile de produse cuprinse in
anexa prezentului contract, in perioada/ perioadele convenite.

4.2 - Achizilorul se obligd se achizilioneze, respectiv sd cumpere 9i sd plSteascd preful convenit in
prezentul contract.

5. Pretul contractului
5.1 - Pretul contractului, respectiv preful produselor livrate 9i a serviciilor accesorii prestate este de :-

6, Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este pana la 30.09.2019, incepdnd de la data semndrii lui de cdtre
pd4i.

7 . Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului incepe dupd semnarea lui de cdtre parti.

8. Documentele contractului
8.'1 - Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini

b) propunerea financiard

c) propunerea tehnice

d) acte aditionale, dacd exista

e) alte anexe la contract.

9. Obligatiile principale ale furnizorului

9.'l - Furnizorul se oblige si furnizeze produsele la standardele gi sau performantele prezentate in
propunerea tehnic6.

9.2 - Furnizorul se obligd sd despegubeasca achizitorul impotriva oriciror:
i) reclamatii 9i acliuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu produsele achizilionate, gi

ii) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea caietului de sarcini intocmit de cdtre
achizitor.

10. Obliga,tiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se oblige sa receplioneze produsele in termenul convenit.

10.2 - Achizitorul se obligd sd plSteascd prelul produselor cdtre furnizor in termen de 60 zile, convenit
de la emiterea facturii de cetre acesta.



10 3 - Daci achizitorul nu onoreazd facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite,atunci furnjzorul are dreptul de a sista livrarea produselor. lmediat dupi ce achizitorul igi onoreazd
obligatiile, furnizorur va rerua livrarea produseror in cer mai scurt timp posibil.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabitd a obliga,tiitor
11'1 - in cazul fn care, din vina sa exclusivd, furnizorul nu reugeste s5-9i fndeplineasca obligatiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractuiui, ca' penalitdli, o iuinri
echivalenta cu 0.01% pentru fiecare zi de int6ziere din prelul contractului.
11.2 - in cazul in care achizitorul. nu igi onoreaze obligafiile in termen de 28 de zile de la expirareaperioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia di a pldti, ca penalitdli, o sumd echjvalentd cu
0.01% pentru liecare zi de int6rziere din plata neefeciuatd.

1]:1.- !-1-":f".tarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre furnizor, in mod repetat, de
oreplul achrzitorului de a notifica furnizorului incetarea de plin drept a prezentului contract. lncetarea deplin drept a contractului se face fara interventia instantelor judecaioresii fiind o clauza comisorie de gra-
dul lV.

11.4 - Achizitorul igi rezervd dreptul de a renunta la contract, printr-o notiflcare scrisa adresati
furnizorului, fdri nici o compensalie, dacd acesta diri urmd dd faliment, cu condilia ca aceastd anulare
sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru furriizor- ln acest caz, fur-
nizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pA-
ne la data denunldrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice
13. Receplie, inspectii gi teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul seu are dreptul de a inspecta gi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.

13-2.- (1) lnspectiile gi testdrile la care vor fi supuse produsele, cdt 9i condiliile de trecere a recepliei
provizorii gi a recep{iei flnale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezbntul contract.
(2) Achizitorul are obligalia de a notifica, in scris, furnizorului, identitatea reprezentantilor sei
imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor gi inspecliilor.

13.3 - lnspecliile gi testele din cadrul recepliei provizorii gi receptiei finale (calitative) se vor face la
destinatia finald a produselor.

13.4 - Dacd vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaliilor, achizitorul are
dreptul se il respingd, iar furnizorul are obligalia, f5re a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificdrile necesare pentru ca produsele sd corespundd specificaliilor lor
tehnice.

13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa gi, dace este necesar, de a respinge, nu va fl limltat sau
amanat datorite faptului cd produsele au fost inspectate gi testate de furnizor, cu sau fdrd participarea
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrdrii acestora la destinatia finald.

13.6 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligalia asumerii garantiilor sau
altor obligatii prevezute in contract.

14. Ambalare gi marcare

14.1 - (1) Furnizorul are obligalia de a ambala produsele pentru ca acestea sA facd fafi, ferj limitare, la
manipularea durd din timpul transportului, tranzitului gi expunerii la temperaturi extreme, la soare gi la



precipilatiile care ar putea se apala in timpul transportului gi depozitdrii in aer liber, in aga fel incAt s6ajungd in bund stare la destinalia finald.

?!.:t:,::lambaldrii greutelilor gi volumelor in forme de cutii, furnizorul va lua in considerare, unde estecazul, olstanla mare p6ni la destinatia finald a produselor gi absen{a facilitdjilor de manipulare grea intoate punctele de tranzit.

14'2 -'foale materialele de ambalare a produselor, precum gi toate materialele necesare protecliei
coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) rdm6n in proprietaiea achizitorurui.
14.3 - Transpo(ul si montajul mobilierului la sediul beneficiarului intra in sarcina Furnizorului.

15. Livrarea gi documentele care insofesc p rodusele

]l:1.;I:tllr-".lll_119 991'orti, de a livra produsele la destinatia finard,conform comenzitor, respectiv laseorul aulontatll contractante , Roman, str Energiei nr.9, in termen de maxim 1S zile de la emitereacomenzii cdtre acesta.

15.2 - (1) La expedierea produselor,.furntzorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului,cat 
,$i, dupe caz, societdtii de asigurdri, datele di expediere, numerul contractului, descriereaproousetor, cantitatea, locul de incdrcare gi locul de descdrcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorurui documentere care insolesc produsere:
- factura fisca15

- certificat de garantie .

'15.3 - Certificarea de c;tre achizitor a faptului cd produsele au fost livrate partial sau total se face dupd
recep[ie, prin semnarea de primire de cdtre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise
de furnizor pentru livrare.

15.4 - Livrarea produselor se considerd incheiatd in momentul in care sunt indeplinite prevederile
clauzelor privind receplia produselor.

16. Asigurdri

16.1 -.FurnizoJul are ohligalia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotnva pierderii
sau deteriordrii neprevezute la fabricare, transport, depozitare gi livrare.

17. Transport
17.1 .- F.urnizorul are obligatia de a asigura gi de a pldti transportul incircdturii pane la destinatia
precizatd in comandd, cf cerintelor din Caietul de sarcini.
17.2 - Transportul se face numai in ambalaj colectiv, cu mUloace de transport curate, acoperite, fer;
mirosuri provenite de la transporturile anterioare.

1 8. Calitatea produselor
18.1. - Furnizorul are obligatia de a garanta cd produsele furnizate prin contract sunt conforme cu
specificatiile tehnice 9i fird nlci un defect sau viciu ascuns.
18.2. - Furnizorul are obligatia de a livra produsele insolite de cefiificat de garantre .

18.3. - Pe l6ngd furnizarea efectivd a produselor furnizorul are obligatia de a presta gi serviciile aferente
furnizdrii produselor, fdrd a modifica prelul contractului.
18.4. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice pldngere sau reclamatie ce
apare in conformitate cu calitatea produselor.
18.5. - La primirea unei astfel de notificdri furnizorul are obligafia de a inlocui produsul in 24 de ore sau
?ntr-o perioade convenitd de comun acord intre pd(i, fdrd costuri suplimentare pentru achizitor.
18.6. - Dacd furnizorul, dupe ce a fost ingtiintat, nu reugegte se remedieze defectul in perioada
convenitd, achizitorul are dreptul de a achizitiona produsele din alte sursa pe spezele furnizorului 9i fdrd
a aduce nici un prejudiciu oricdror alte drepturi pe care achizrlorul le poate avea fatd de furnrzor prin
contract.

11



19. Perioada de valabilitate si inlocuirea produselor
19 1 - Achiltorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice pl6ngere sau reclamatie ceapare in conformitate garantia.
19 2. - La primirea unei astfel de notificdri, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a
inlo-cui produsul in perioada convenitd, fdri costuri suprimentare pentru achizitor.
19 3 - Dacd furnizorul, dupd.cg 

.a 
togt ingtiintat, nu reugegte sd remedieze defectiunea in perroada

conveniti, achizitorul are dreptul de a lua mdsuri de remediere pe riscul gi pe crretiuiata turnizorului gi
fdrd a aduce niciun prejudiciu oriciror alte drepturi pe care achiziiorul l" p"it" ,"", irEie furnlzor prin
contract.

20. Aj u sta rea pretu lu i contractul u i
21.1 - Pentru produsele livrate, platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate inpropunerea financiarS, care vor fi menlinute pe toatd durata de valabilitate a contractului.

22. Amendamente

22 1 - Pe4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractuluj, de a conveni modiflcarea clau-
zelor contractului, prin act aditional, numai in cazul apariliei unor circumstant e care lezeazd interesele
comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevhzute la data inchei6rii contractului.

23. intinieri in indeplinirea contractului
23.1 -.Furnizorul are obligalia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise ingraficul de livrare.

23.2 - Dacd pe parcursul indeplinirii contractulur, furnizorul nu respectd graficul de livrare sau de
prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notiflca acest lucru in timp util achizitorului. Modtficarea
datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul pdrtilor, prin act aditional.
24.3 -in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice
intaziere in indeplinirea contractului d5 dreptul achizitorului de a denunta unilateral contractul fara
somatie sau punere in intaziere.

25. Fo4a majord

25.1 -Fofia majora este constatata de o autoritate competente.

25.2 - Forta majord exonereazi pa(ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toate perioada in care aceasta actioneaz5.

25.3 - indeplinirea contractului va fi suspendati in perioada de acliune a fo(ei majore, dar fdrd a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pdrtilor p6ni la aparitia acesteia.

25.4 - Patlea contractante care invocd fo(a majord are obligatia de a notifica celeilalte perti, imedjat gi
in mod complet producerea acesteia gi se ia orice mdsuri care ii stau la dispozitie in vederea limitdrii
consecinlelor.

25.5 - Dacd fo4a majore actioneazd sau se estimeaza ce va actiona o perioade mai mare de 6luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte pd4i incetarea de plin drept a prezentului contract, fdrd
ca vreuna din pi(i sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

26. Sol ution area I itigii lor
26.1 - Achizitorul gi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legdturd cu indeplinirea
contractului.



26 '2 - oace, dupd 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul 9i furnizorul nu reugesc si
::ra",ry""S}:?;fl.iabil 

o diversenli contractuatd, litigiul ;a n 
"orrlion"t 

piin ii"ir"f"-r"'j"iro*aid de ra

27. Limba care guverneazd contractul
27 .1 - Limba care guverneazd contractul este limba roman5,

28. Comunicdri

28'1 - (1) orice comunicare intre perti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fietransmisd in scris.

(2) orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cdt gi in momentul primirii.
28'2 - comunicarile intre pd(i se pot face gi prin telefon, telegramd, telex, fax sau e-mait cu conditraconfirmerii in scris a primirii comunrcerii.

29. Legea aplicabitd contractului
29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

. Pd(ile au inferes si fncheie astezi, ............. prezentur contract in doud exemprare, cate unurpentru flecare parte.

Achizitor Furnizor
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