D.G.A.S.P.C .TIMIS
OPIS
1.INVITATIE DE PARTICIPARE
2.CAIET DE SARCINI cu anexele:
situatia posturi DGASPCTimis;
structura organizatorica pe localitati;centralizator
investigatii medicale;investigatii medicale obligatorii
conf.H.G.355/2007;cerinte specifice contract
medicina muncii.
3.FORMULARE
a.Form. 12A –Declaratie de eligibilitate
b.Declaratie privind neincadrarea in situatia
prevazuta la art.69^1 din O.U.G 34/2006-conflictul
de interese
c.Form.10B- Formularul de oferta +lista de pret
d.Formularul 12E-Lista principalelor prestari de
servicii+tabelul centralizator
4.CONTRACT CADRU DE PRESTARE SERVICII

Formular nr.10B
OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa
livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara optiune de
cumparare (se elimina optiunile neaplicabile) ________________________________________,
(denumirea
produselor)
pentru suma de _________________________ (moneda ofertei).
(suma in litere si in cifre)
platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la
care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
produsele in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre)
(ziua/luna/anul)
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 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. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia
de atribuire.
7. 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 ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic

LISTA DE PRET
TOTAL INVESTIGATII MEDICALE MAI 2016-APRILIE 2017 DGASPCTIMIS
(ANGAJARE SI PERIODICE)
Nr.
Investigatii medicale
Nr.persoane Tarif /
Total valoare
crt
investigatie

1
2

Examen psihologic functie
decizie
Examen psihologic

3

Examen oftalmologic

4
5

.Examen psihiatric
Probe vestibulare,probe de
echilibru
Audiograma

1226
20

7

Aviz SC si avizul psihologic
pentru soferi

26

8

Ac.anti HIV

1218

9

Ag.HBs

1218

10

Ac anti HCV

1218

11

EKG

548

12

Glicemia

528

13

Examen coproparazitologic

1269

14

Examen coprobacteriologic

1212

15

Spirometrie

16
17

Examen clinic
Fisa de aptitudini

6

Total valoare

38
1441
20

20

141
650
1817
8 luni(66,67%)

prestata

(denumirea/numele operatorului economic)

Formular 12A.
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută
la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat
prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale
unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care
dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
_________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate
a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1
din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare
Subsemnatul(a).................................................. (numele operatorului economic
persoana juridica), în calitate de (ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant) la
procedura de ......................... pentru achizitia de..................................., (denumirea
podusului si codul CPV), la data de .............. , organizata de .................................... ( numele
autoritatii contractante), in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 declar pe proprie
raspundere,sub sanctiunea falsului in declaratii si a excluderii din procedura de atribuire
urmatoarele :
- nu am drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organele de conducere sau de
supervizare ai societatii comerciale si/sau actionarii ori asociatii acesteia, nu sunt sot/sotie,
ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv si nu se afla în relatii comerciale cu persoane
ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului sunt: Director General –Emilia Milutinovici; Director General
Adjunct Protectie Sociala-Bogo Anucin;Director Executiv Protectia Drepturilor
Copilului – Monica Trusca; Director Executiv Protectia Persoanelor Adulte-Dana Ilcau;
Director General Adjunct Economic- Maria Valcu;Sef Serviciu Investitii,Achizitii si
Contractarea Serviciilor Sociale-Marcel Scarlatescu.Functii de executie in cadrul
Serviciului Investitii,Achizitii si Contractarea Serv.Sociale:Balint Verginica,Carabet
Doina, Popescu Mihaela,Rusanovschi Luminita,Oana Horatiu
-nu sunt implicat in relatii comerciale ,astfel cum sunt prevazute la art.69,lit.a din OUG
34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare,cu persoane ce detin functii de decizie in
cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis.
Subsemnatul.................................................. declar ca voi informa imediat autoritatea
contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul
derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi
desemnati castigatori,pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
De asemenea , declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare
detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor,situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare.
Subsemnatul ……………………..autorizez prin prezenta orice institutie,societate
comerciala,bancara,alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea
noastra.

Data completarii:

Operator economic,
………………………….
(semnatura autorizata )

OPERATOR ECONOMIC
_____________________

Formularul 12 E

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
..........................................................................................,

(denumirea/numele si sediul/adresa

candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,
că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc
oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială,
banca, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
..........................................................................
(denumirea si adresa autorităţii
contractante)

cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea

noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de
………………………………………………………...
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator economic,
………… ……………….
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CONTRACT DE SERVICII
Nr.
/03.2016

Articol 1
Părţile
Autoritatea contractanta:D.G.A.S.P.C.TIMIScu sediul in Timisoara, P-ta ReginaMaria,
telefon:0256/490281;0256/494030,fax:0256/407066,cod fiscal:17090636,cont
Trezorerie:RO28TREZ24A680600203030X,deschis la Trezoreria Timisoara,
reprezentată prin d-na Emilia Milutinovici,Director General în calitate de Achizitor, pe
de o parte,
şi
S.C _______________________cu sediul ________________________________ telefon/fax
____________________ număr de înmatriculare _______________________________ cod
unic
de
înregistrare
__________________________________
cont
trezorerie
_________________________________deschis la ________________________________
reprezentată prin______________________________________(denumirea conducătorului),
funcţia_________________________ în calitate de Prestator, pe de altă parte.
denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit
încheierea prezentului contract de prestări servicii, în următoarele condiţii:
Articol 2
Termeni şi definiţii
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi definiţi şi interpretaţi astfel:
contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract, pentru serviciile efectiv acceptate ca fiind corespunzătoare de
către Achizitor;
servicii – totalitatea activităţilor pe care prestatorul trebuie să le realizeze şi care fac
obiectul prezentului contract;
forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil,
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 enunţiativă. 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;
zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
Articol 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 în mod diferit.
3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract .
Articol 4
Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de medicina muncii ,cod CPV 85147000-1,în
perioada mai 2016- decembrie 2016 şi în conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu
obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.1. (1)Prestatorul are obligatia de a presta serviciile descrise in anexa la caietul de sarcini
,,Investigatii medicale obligatorii conform H.G. 355/2007 pentru statul de functii al
D.G.A.S.P.Timis” cuprinzand examenul medical la angajarea in munca si cel putin un examen
medical periodic.
4.1.(2) Examenele medicale prevazute la art.4.1.(1) sunt constituite din examene clinice si
paraclinice stabilite de medicul de medicina muncii in functie de activitatea profesionala a
fiecarui salariat al achizitorului.
4.2. Achizitorul se obligă să plătescă preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate,in conformitate cu prevederile art.5 din prezentul contract.
Articol 5
Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor
este de maxim ………. lei si rezulta din insumarea tarifelor examenelor medicale prestate
pentru fiecare salariat al achizitorului.
5.2. Pretul ramane ferm pe toata durata contractului.Nu se admit actualizari ale pretului
contractului.
Articol 6
Durata contractului
6.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract incepand
cu luna mai 2016 si pana la 31 decembrie 2016,cu posibilitatea de prelungire prin act aditional
pentru 4 luni din anul 2017 .
Articol 7
Executarea contractului
7.1. Data începerii prestării serviciilor va fi data semnării contractului de către ultima parte.
Nota:Pe parcursul derularii contractului se estimeaza deschiderea unui nou centru:C.R.R.N
Periam,str.Principala,nr.226, aflat la cca 60km de Timisoara,desprins din CRRN
Gavojdia.Ofertantul declarat castigator isi va lua lua toate masurile ce se impun la intocmirea
ofertei financiare intrucat nu se vor accepta costuri suplimentare la momentul deschiderii
acestei locatii.
Articol 8
Documentele contractului
8.1. Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care
include în ordinea enumerării, următoarele anexe:
a) Caietul de sarcini –cu urmatoarele anexe: Anexa nr.1-Centralizator investigatii medicale

mai 2016- aprilie 2017; Investigatii medicale obligatorii conform H.G. 355/2007 pentru statul
de functii al D.G.A.S.P.Timis(descrierea detailata pe tipuri de investigatii );
Organigrama DGASPCTimis;Situatia posturi DGASPCTimis; Structura organizatorica
DGASPCTimis pe localitati;Cerinte specifice contract Medicina Muncii.
b)Propunerea tehnica şi propunerea financiară – anexa nr___
c) Grafic de îndeplinire a contractului – anexa____
d) Alte documente pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului
8.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei
de prioritate stabilită la art.8.1.
Articol 9.
Obligaţiile Prestatorului
9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnică.
9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de îndeplinire a
contractului convenit.
9.3 Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de
prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.4. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie
referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau
divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului.
Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării
prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului.
9.5 Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără
aprobarea prealabilă a achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în
conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.
9.6. Prestatorul are obligatia de a respecta,dar fara a se limita la,urmatoarele acte normative
in vigoare:Hotararea nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor cu modificarile
si completarile aduse de catre Hotararea 37/2008,Hotararea 1169/2011 si Hotararea
1/2012;Legea 53/2003 republicata in temeiul art.V din Legea 40/2011 pentru modificarea si
completarea Legii 53/2003-Codul Muncii,art.175-191;Ordinul 875/2002 privind stabilirea
atributiilor medicului de medicina generala/medicina de familie cu competenta in medicina de
întreprindere.
9.7.Prestatorul va efectua examenele medicale stabilite pe categorii de salariati ,cu personal
medical specializat atat la angajare cat si periodic conform anexei atasate cuprinzand
investigatiile medicale obligatorii ,conform H.G.355/2007 pentru statul de functii al
DGASPC Timis , cu respectarea cerintelor specifice atasate ca anexa la contract.
9.8.(1)Prestatorul trebuie să informeze Achizitorul cu privire la întreg personalul pe care
intenţionează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului(nivelul minim de pregătire,
calificare şi experienţă al personalului şi, acolo unde e cazul, specializarea cerută),cat si
numele responsabilului de contract.Centralizatorul cu aceste persoane devine anexa la
contract.
9.8.(2) Modificarile din anexa privind schimbarile de personal se fac prin instiintarea
Achizitorului ,cu acordul scris al acestuia ( înlocuitorul trebuie să deţină cel puţin aceeaşi
experienţă
şi
calificare).
9.9.Prestatorul se obligă să plătească daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice
natură, aferente, în situaţia neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor din
prezentul Contract, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

Articol 10.
Obligaţiile achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate cu respectarea cerintelor
prevazute in caietul de sarcini si in conformitate cu prevederile art.14.
10.2. Achizitorul se obligă să plătescă prestatorului serviciile prestate în termenul convenit
de la receptia serviciilor ,conform art.6,alin 1 ,litera b din Legea nr.72/28.03.2013.
10.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe pe care le consideră necesare îndeplinirii
contractului.
Articol 11.
Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. În cazul în care din vina sa exclusivă prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere
până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor
11.2.In caz de neexecutare culpabila a serviciilor asumate prin contract pentru un cuantum al
penalitatilor de intarziere mai mare de 10% din pretul contractului ,achizitorul este indreptatit
sa considere contractul desfiintat de drept fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei
formalitati prealabile sau incuvintarea vreunei instante judecatoresti.Rezilierea contractului se
face prin notificare scrisa prestatorului cu cel putin 30 de zile lucratoare anterior datei in care
contractul se reziliaza de drept.
11.3. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite la punctul 10.2, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu 0.01% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
11.4 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricand la contract, printr-o notificare scrisă
adresată furnizorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului impotriva
acestuia in conditiile Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei,cu modificarile si
completarile ulterioare, cu condiţia ca această renuntare 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 executata pâna la data
denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
Articol 12
Alte responsabilitati ale prestatorului
12.1. Prestatorul are obligatia de a garanta securitatea datelor procesate referitoare la starea de
sanatate a salariatilor achizitorului si de a utiliza aceste date numai in scopul indeplinirii
obligatiilor care ii revin conform prevederilor prezentului contract.
12.2. Toate cerintele specifice prevazute in anexa la caietul de sarcini devin obligatorii
pentru prestator si se constituie ca anexa la contract.
12.3. Prestatorul poate acorda discounturi(bonusuri) la efectuarea altor analize medicale decat
cele prevazute in caietul de sarcini,situatie in care devin anexa la contact.
Articol 13
Alte responsabilitati ale achizitorului
13.1.Achizitorul nu va interveni prin nici un mijloc in influentarea activitatii medicale ,
continutului acesteia ,concluziilor si masurilor medicale stabilite.

Articol 14
Recepţie şi verificări
14.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
14.2. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorului ,in scris ,orice plangere sau
reclamatie ce apare in timpul derularii contractului.
14.3. Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de 48 ore de la
data luării la cunoştinţă fara costuri suplimentare pentru achizitor.
14.4. La incheierea efectuarii examenelor medicale periodice se vor incheia tabele
justificative,care contin suma prestatiilor medicale efectuate,semnate de ambele parti si care
vor insotii facturile emise de prestator.
Articol 15
Incepere ,finalizari ,intarzieri,sistare
15.1.Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in conformitate cu prevederile
art.7.1 din prezentul contract.
15.2. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare
a serviciilor ,orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului da e solicita
penalitati prestatorului.
15.3. Prezentul contract inceteaza de plin drept:
a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat.
b) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat,prin acordul partilor.
c) prin denuntare unilaterala,conform art.11.2.
d) in caz de forta majora,conform art.18.
Articol 16.
Ajustarea preţului contractului
16.1.Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
în propunerea financiară, anexă la prezentul contract.
16.2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
Articol 17
Amendamente
17.1.Partile contractante au dreptul ,pe toata durata 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.
Articol 18
Forţa majoră
18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.4. 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.

18.5.Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de o
luna, 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.
Articol 19
Soluţionarea litigiilor
19.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea prezentului contract.
19.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc
sa rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală survenită, fiecare parte poate solicita ca
disputa să fie soluţionată de către instanţele judecatoresti competente de la sediul
Achizitorului.
Articol 20
Limba care guvernează contractul
20.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
Articol 21
Comunicări
21.1 - (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.
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
Articol 22
Legea aplicabilă contractului
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.Părţile au înteles să încheie azi
.....03.2016 prezentul contract în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
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