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ORASUL MIERCUREA NIRAJULUI 
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e-mail: primariamniraj@lorin{o.ro 

INVITATIE - ACHIZITIE DIRECTA. 

In temeiul prevederilor art.7, alin (5) din din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si art. 

43 din H.G. nr.39512016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederiloe referiotare 

la atribuirea contractului de achizitie publica 1 acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice Orasul Miercurea Nirajului, in calitate de autoritate contractanta, 

achizitioneaza executie de LucRARI DE iMBRAcARE A P ARDOSELII CU COVOR 

PVC, conform cerintelor caietului de sarcini. 

1. Autoritatea contractanta: Oras Miercurea Nirajului, cu sediul in Miercurea Nirajului, P-ta 
Bocskai Istvan nr.54 ,judetul Mures, cod postal : 547410, tel.0265-576004, fax 0265-576080, 
e-mail: proiecte@miercureanirajului.ro 

2. Sursa de finantare: Bugetullocal. 

4. Valoarea totala estimata a contractului de lucrari : 85.000 lei Tara TV A. 

5. Modalitatea de atribuire: achizitie directa 

6. Cod CPV : 45432130-4 Lucrari de imbracare a podelelor 

7. Caietul de sarcini, modelul de contract si formularele sunt disponibile pe site-ul Orasului 
Miercurea Nirajului, www.miercureanirajului.ro - sectiunea Achizitii publice. 

8. Conditii de participare: Oferta va cuprinde: 

-Scrisoare de inaintare 

-Declaratie privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese 

-Propunere tehnica -0 descriere detaliata a lucrarilor ce urmeaza sa fie executate si 
listele de cantitati 

-Propunerea financiara - se va intocmi cu respectarea cerintelor Caietului de sarcini ~i 
va contine valoarea total a a ofertei, exprimata in lei, lara TV A. 



Propunerea financiara: se va transmite pe e-mail 
proiecte@miercureanirajului.ro sau se va depune la adresa din antet 

la adresa: 

Achizitia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. 

9. Termen limita de primire a ofertelor : 30.07.2018; 

10. Criterii de adjudecare: Va fi selectata oferta care indeplineste toate cerintele Caietului de 
sarcini si care are pretul eel mai scazut in lei, rara TV A. 

Orban Melinda 

Compartim ntul achizitii publice 

\ 
\ 
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Aprobat 

Caiet de sarcini 

Denumirea obiectivului de Investitii: LucRARI DE IMBRAcARE A PARDOSELII CU 

COVORPVC 

Autoritatea Contractanta: Orasul Miercurea Nirajului, Piata Bocskai Istvan Nr.54, Judetul 

Mures, 

Amplasamentul lucrarii: Orasul Miercurea Nirajului, Judetul Mures; 

Surse de finantare: bugetullocal. 

Date tehnice generale: 

Caietul de sareini face parte integranta din documentatia tehnica pentru elaborarea ofertei. 

Orasul Miereurea Nirajului, Judetul Mures doreste achizitionarea executiei de lucrari de 

IMBRACARE A P ARDOSELII CU COVOR PVC, in eonformitate eu proieetul tehnie 

anexat. 

Executia lucrarilor se va efectua in conformitate cu prevederile proiectului tehnic integral 

anexat si ale legislatiei in vigoare. 

Loeul de executie a lucrarii: Sala de sport Miereurea Nirajului 

Lucrarea consta in acoperirea pardoselii salii de sport cu covor pvc sport de grosime de 12 mm 

pe 0 suprafata de cca.423 mp. si acoperirea pardoselii in vestiare si in hoI cu covor pvc de 

trafic intens de grosime de 2 mm si strat de uzura 0,8 mm, pe 0 suprafata de 45 mp. 



Antemasuratori: 

Tip operatiune UM Cantitate P.U. Valoare 

Lei, rara Lei, rara TV A 

TVA 

Covor PVC, gros 12 mm mp 423 

Cordon sudura ml 250 

Adeziv acrilic kg 160 

Adeziv neoprenic kg 5 

Plinta flexibila H=5 em ml 82 

Vopsea de marcaj Kg 6 

Montaj covor pvc sport mp 422 

Covor pvc trafic intens, eterogen, mp 45 

grosime 2 mm, strat de uzura 0,8 

Cordon sudura ml 30 

Adezivacrilic kg 20 

Adeziv neoprenic kg 5 

Profil scafa ml 20 

Profil terminatie ml 20 

Profil aluminiu de trecere hue 1 

Montaj covor pvc eterogen mp 42,5 

TOTAL: 

Plata contractului se va realiza in functie de modul de alocare a fondurilor de la bugetul 

local. 

Perioada de garantie a Iucrarilor executate va fi de minim 24 luni. 

Modul de elaborarea a ofertei: 

Oferta va cuprinde: Propunerea tehnica, propunerea financiara si formularele completate. 



Propunerea tehnica - 0 descriere detaliata a lucrarilor ce urmeaza sa fie executate 

Propunerea financiara : se va prezenta formularul de oferta si listele de cantitati pe baza 
cantitatile prestabilite prin antemasuratori 

-formularele nr.l si 2 anexate caietului de sarcini, completate 

Dispozitii finale 

Cerintele specificate in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind cerinte 
minime. 

Nu se accepta oferta alternativa. 

Elaborat, 

Orban Melinda 

Compartimentul achizitii publice 



OFERTANTUL 

(denumirealnumele) 

Inregistrat la sediul autoritatii 
contractante . 

nr I . 

SCRISOARE DE INAINTARE 

Catre, 

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Ca urmare a anuntului din data de privind achizitia directa pentru atribuirea contractului 

noi va transmitem alaturat urmatoarele: 
(denumirealnumele ofertantului) 
a) oferta; 
b) documentele care insotesc oferta. 
2 Pdt t t hiziti di t ersoana e con ac _I>_en ru ac IZI ia irec a 

Nume 

Adresa 

Telefon 

Fax 

E-mail 

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

Data completarii . 

Operator economic, 

(semnatura autorizata si stampila) 



Formular nr. 1 OPERATOR ECONOMIC 
SC SRL 

DECLARATIE 

privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese 
Subsemnatul, , in calitate de prestator in cadrul contractului de lucrari 

"LUCRARI DE iMBRACARE A PARDOSELII CU COVOR PVC" ce urmeaza a fi incheiatcu 
Orasul Miercurea Nirajului, in vederea prevenirii ivirii situatiilor de conflict de interese, in 
cunostinta prevederilor Legii nr. 16112003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in 
exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice ~i in mediul de afaceri, prevenirea ~i 
sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 188/1999, privind statutul 
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 
privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea ~i functionarea Agentiei Nationale 
de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, precum ~i cele ale 
Codului Penal, declar pe propria mea raspundere, ca nu rna aflu in situatia prevazuta la art. 59 din 
Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice. 

Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce 
la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmatoarele: 

1. Am /Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 
contractului persoane care sunt sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul II inclusiv, cu persoanele cu 
functie de decizie in privinta prezentului contract din cadrul Primariei oras Miercurea Nirajului si 
Consiliul Local Miercurea Nirajului; 

2. Persoanele cu functie de decizie in privinta prezentului contract aw'nu au calitatea de asociat 
unic, functia de administrator si nu sunt salarizati in cadrul societatii comerciale pe care 0 reprezint, 
respectiv nu au calitatea de membru in organizatia sau membru in organele de conducere, 
administrare si control a organizatiei pe care 0 reprezint; 

3. AmJNu am cunostinta despre faptul, ca persoanele cu functie de decizie in privinta 
prezentului contract, sotul ori rudele de gradul I ale acestora, ar avea interese patrimoniale sau 
personale privind societatea comerciala/eegenizatia pe care 0 reprezint, care ar putea influenta 
deciziile pe care trebuie sa Ie ia in exercitarea atributiilor lor; 

4. Mil aflulNu rna aflu, nici subsemnatul sau sotia/setul ~i nici rudele de gradul 1, in relatii de 
angajament - de orice natura - cu nici una dintre persoanele cu functie de decizie in privinta 
prezentului contract. 

Dau prezenta declaratie cunoscand sanctiunile aplicate faptei de fals ~i uz de fals in declaratii, 
Nume 

Localitatea , la . 

Semnatura, 

Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta 
Toth Sandor -primar, Novak Vilmos - viceprimar, Szentgyorgyi Ildiko -secretar, Gal Csilla - 
contabil, 
Consilieri locali: Keresztesi Erno-Barna, Debreczeni Jozsef, Csizmadia Gyorgy, Barabas Lorant, 
Fabian Ferenc, Siklodi Janos-Csaba, Kislaki Jozsef-Andras, Matyas Janos, Oltyan Csaba-Attila, 
Biro Jozsef Attila, Nagy-Keresztesi Jeno, Katai Attila, Kislaki Sandor, Matei Toader Cornel, Moga 
Petru 



Formular Dr. 2 OFERTANTUL 

(denumirea/numeZe) 

FORMULAR DE OFERTA. 

Carre 
ORA~UL MIERCUREA NIRAJULUI 

Domnilor, 
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului SC 

............................... SRL, ne oferim ca, in eonformitate eu prevederile si cerintele cuprinse In 

documentatia mai sus mentionata, sa executam "LUCRARI DE iMBRACARE A PARDOSELII 

CU COVOR PVC" pentru suma de lei la care se adauga taxa pe valoarea 

adaugata In valoare de lei. 

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepern 

lucrarile cat mai curand posibil si sa terminam lucrarile in luni calendaristice. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru 0 durata de 30 zile, respectiv 

pana la data de $i ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand 

inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aeeasta oferta, irnpreuna 

eu eomuniearea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajant intre noi. 

5. Precizam ca: 

U depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta 

separat, marcat in mod dar "alternativa"; 

Ixl nu depunem oferta alternativa. 

(se biJeaza optiunea corespunzdtoare) 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta eu eel mai seazut pret sau orice alta 

oferta pe care 0 puteti primi. 

Data . 

................................... , in ealitate de administrator, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in 

numele . 
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Contract de lucrari 
nr. 

1. 
ORA~UL MIERCUREA NIRAJULUI, adresa Miercurea Nirajului, Piata Bocskai Istvan, Nr. 

54 Cod postal 547410, Judetul Mures, telefon/fax +40 265 576004/0265 576080, cod fiscal 4322971 

cont ROl2TREZ 4762 4740 27lX XXXX deschis la Trezoreria Targu-Mures, deschis la Trezoreria 
Targu Mures, reprezentata prin Toth Sandor, functia primar, in calitate de achizitor, pe de 0 parte 

~i 
...................... cu sediul in Telefon/fax , numar de 

inrnatriculare , cod fiscal , cont , deschis la Trezoreria 

................... , reprezentat prin , administrator, in calitate de executant, pe de alta 
parte. 

2. Definitii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 

a. contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale; 
h. achizitor $; executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul 

contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului 

pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin 
contract; 

d. amplasamentul lucriirii - locul unde executantul executa lucrarea; 
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza 

greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la 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, embargou, enumerarea 
nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, lara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti. 

f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile. 

3. Interpretare 

3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in 
mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1 - Executantul se obliga sa execute LUCRARI DE iMBRACARE A PARDOSELII CU COVOR 
PVC, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul pentru executia de lucrari de la art.4.I. 

5. Pretul contractului 
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractu lui, platibil executantului de catre achizitor, este de 
..................... .lei, la care se adauga TV A. 

6. Durata contractului 
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6.1 - Durata prezentului contract este Executarea contractului incepe dupa semnarea 
acestuia de catre ambele parti. 

7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractu lui sunt: 
-oferta de pret 
-factura fiscala 
-acte aditioanle, daca este cazul 

8. Obligatiile principale ale executantului 
8.1 - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze lucrarile, in conformitate cu obligatiile asumate prin 
prezentul contract. 
8.2 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile 
ascunse, cu atentia ~i promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, in 
limitele prevazute de prezentul contract. 
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, 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. 
8.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor 
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii, 
(2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin.(l) determina dificultati in 
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitorului. 
8.4 - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 

i) de a lua to ate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a carer prezenta pe santier 
este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp 
cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui 
pericol pentru respective Ie persoane; 

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa to ate dispozitivele de iluminare, 
protectie, ingradire, alarrna si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau 
de catre aite autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

iii) de a Iua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara 
santierului ~i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor pub lice sau 
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 
8.5 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, 'in 
masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care 

deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
8.6 - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse , ivite intr-un interval 
de 2 ani de la receptia lucrarii, 

9. Obligatille achlzltorului 
9.1 - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul convenit pentru executia, finalizarea 
lucrarilor. 
9.2 - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile ~i avizele necesare 
executiei lucrarilor. 
9.3 - Achizitorul are obligatia de a exam ina si masura lucrarile care devin ascunse in eel mult 5 zile de 
la notificarea executantului. 
9.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii 
furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale. 
10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabi/a a obligatiilor 
10.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractu lui, ca penalitati, 
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o suma echivalenta cu 0 cota procentuala de 0,01% din valoarea contractului pentru fiecare zi de 
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a contractului. 
10.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, 0 sum a echivalenta cu 0 cota procentuala 
de 0,01 % din plata neefectuata, pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiilor, 
10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod 
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractu I de drept reziliat si de a pretinde plata 
de daune-interese. 
10.4 - Achizitorul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
executantului Tara nici 0 compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta renuntare 
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata 
pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

11. Perioada de garantie acordatd Iucriirilor 
11.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala, 
Aceasta perioada va fi de 24 luni. 
1l.2 - (l) in perioada de garantie, executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a 
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor ~i altor defecte a 
carer cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, in 
cazul in care ele sunt necesare datorita: 

i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractu lui; sau 

ii) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti 
a lucrarilor; sau 

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau 
implicite care Ii revin in baza contractului. 

(3) In cazul in care defectiunile nu se datoreaza executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta 
conform prevederilor contractu lui, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare. 

12. ModalitaJi de plata 
12.1 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de maxim 60 zile de la 
inregistrarea facturii de catre acesta. 
12.2 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei si de a 
beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii, Imediat ce 
achizitorul i~i onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor in eel mai scurt timp posibil. 

13. Ajustarea pretului contractului 
13.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in 
propunerea financiara, anexa la contract. 

14. Amendamente 
14.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
14.2 - Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile 
sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in caietul de sarcini pe durata indeplinirii 
contractului. 

15. Cesiunea 
15.1 - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, 
tara sa obtina, In prealabil, acordul scris al achizitorului. 
15.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nici 0 responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract. 
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16. Forla majora 
16.1 - Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta, 
16.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza, 
16.3 - indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
16.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in 
mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii 
consecintelor. 
16.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca 
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

17. Solutionarea litigiilor 
17.1 - Achizitorul si executantul 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 
contractu lui. 
17.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc 
sa rezolve in mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, 
fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din 
Romania. 

18. Limha care guverneaza contractul 
18.1 - Limba care guverneaza contractul este Iimba romana, 

19. Comunicari 
19.1 - (l) 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. 
19.2 - Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, telegrams, telex, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii in scris a primirii comunicarii. 

20. Legea aplicabilii contractului 
20.1 - Contractu I va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

Achizitor Executant 

LS LS 


