Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
Investeşte în oameni!
Axa prioritară nr. 2: “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită a studenților pe piața muncii

Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/82033
Beneficiar: Universitatea din Oradea

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA
de Cartuse de toner
pentru proiectul: „Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea
reușită a studenților pe piața muncii", Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/82033

Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, a demarat, în
data de 01 ianuarie 2012, proiectul cu titlul: „Convergența pregătirii practice universitare pentru
integrarea reușită a studenților pe piața muncii", Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/82033,
cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POS DRU), Axa Prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa
muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la scoală la viaţa activă". Proiectul va fi
implementat pe o perioadă de 24 de luni.
Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare nerambursabilă de 98% din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU).
Universitatea din Oradea, Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației, în calitate de
solicitant în cadrul proiectului, responsabil pentru implementarea activităţilor de publicitate, informare
şi diseminare în proiect, respectiv, pentru efectuarea achiziţiilor propuse în calitate de solicitant, în
cadrul proiectului, conform bugetului aprobat în baza Contractui de finanţare cu nr. de identificare
POSDRU/109/2.1/G/82033 din data de 05.12.2011, lansează procedura de achizitie pentru
Cartuse de toner.
Obiectul contractului îl constituie achiziţia de Cartuse de toner pentru proiectul cu titlul:
„Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită a studenților pe piața
muncii", Contract nr: POSDRU/109/2.1/G/82033.
Cod CPV: 30125100-2 – Cartuse de toner
Descriere: Achizitie Cartuse de toner conform caietului de sarcini atasat – valoare estimata 2700 lei
fara TVA
Termenul limita de depunere a ofertelor: 13.12.2013 orele 11:00
Data deschiderii ofertelor:
13.12.2013 orele 11:30.
Termenul de valabilitate a ofertei va fi de 30 de zile de la deschiderea ofertelor.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.
Titlu proiect: ”Convergența pregătirii practice universitare pentru
integrarea reușită a studenţilor pe piața muncii”
POSDRU/109/2.1/G/82033
Proiect implementat de Universitatea din Oradea în parteneriat cu S.C.
Romarketing SRL și Camera de Comerț și Industrie Bihor

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni‐vineri, între orele 08.00 ‐ 16.00
(ora locală), cu excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai jos.
Ofertele vor fi trimise în atenţia:
Dl. Ing. Radu Bogdan – Responsabil achiziţii, Universitatea din Oradea
E‐mail: ebogdan@uoradea.ro
Tel: +40 259 408751;
Fax: +40 359 408751
Adresa: Registratura, str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, localitatea Oradea, judeţ Bihor,
România
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CAIET DE SARCINI

Nr.
crt

Denumire produs

UM

Cant.

1.

Toner Xerox
WorkCentre 3550

buc

2

2.

Toner pentru
imprimanta HP
Laserjet 1536dnf mfp

buc

4

Manager proiect
prof. dr. ing. Cornelia Aurora GYŐRÖDI
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Caracteristici technice
Negru. Capacitate medie a cartuşului: 11000 de pagini
standard. Valoare a capacităţii declarată în conformitate
cu standardul ISO/IEC 19752 certificare produs
ISO/IEC 19752 sau echivalent
Negru. Capacitate medie a cartuşului: 2100 de pagini
standard. Valoare a capacităţii declarată în conformitate
cu standardul ISO IEC 19752 certificare produs
ISO/IEC 19752 sau echivalent

Intocmit
ing. Radu BOGDAN

SC ……………………………. SRL
Adresa…………………………………
Nr.inreg Reg.Comert……………
CUI ……………………………………..
Tel/fax :
SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către,
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Subscrisa SC ……………………………SRL cu sediul în………………………….ca urmare a
invitaţiei transmisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de Cartuse de toner prin
prezenta, vă transmitem oferta noastră cuprinzand:
- …………………………….

- ……………………………..
În speranţa că, oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă
asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Data completării

Operator economic
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Operator economic
(denumirea/numele)

Formular nr.1

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute
la art.691 din OUG nr.34/2006
Subsemnatul(a)….................................................... [se insereaza numele operatorului
economic-persoana juridică], în calitate de Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant la
procedura de atribuire pentru achizitia publica avand ca obiect _________________ (denumirea
produsului, serviciului si codul CPV) la data de _________ (zi/luna/an), organizata de Universitatii
din Oradea, declar pe proprie răspundere că în cadrul consiliului de administraţie/organ de
conducere sau de supervizare nu există membrii şi/sau acţionari ori asociaţi persoane care sunt
sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel
cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni
din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi,
cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante
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 orice documente doveditoare de care dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Ofertant,
………………………….
(semnatura autorizată )

Titlu proiect: ”Convergența pregătirii practice universitare pentru
integrarea reușită a studenţilor pe piața muncii”
POSDRU/109/2.1/G/82033
Proiect implementat de Universitatea din Oradea în parteneriat cu S.C.
Romarketing SRL și Camera de Comerț și Industrie Bihor

Operator economic

Formular nr.2

............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim să prestăm ...................... (denumirea serviciului)
pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de
.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica
anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca
fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Nr.
crt.

1

2

Cant.
Denumire (produs)

Toner Xerox WorkCenter 3550

Toner HP LaserJet 1536dnf mfp

Pret unitar,
(fara TVA)

Pret total,
(fara TVA)
lei

lei

lei

lei

2

4

TOTAL

NOTA : Se completeaza pentru fiecare produs in parte.
Data _____/_____/_____
____________________________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
OFERTANTUL,
____________________
(denumirea/numele)
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CONTRACT DE FURNIZARE (model)
nr. ........ data ..............
Preambul
În temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii
aprobată prin Legea nr. 337/2006, modificată si completată prin Legea nr. 128/2007, O.U.G nr. 94/2007 si
O.U.G nr. 143/2008, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse.
1. Părţile contractante
Universitatea din Oradea cu sediul în Oradea, str. Universitaţii nr. 1, cod poştal: 410087, jud.
Bihor, tel: 0259408105, fax: 0259408409 sau 0359815084 sau 0259432789, cont trezorerie nr.
RO92TREZ0765005XXX000142, deschis la Trezoreria şi Contabilitatea Publică a Municipiului Oradea,
reprezentata prin Rector, Prof.univ.dr.Ing. Constantin BUNGAU, în calitate de beneficiar, pe de o parte
si
SC
SRL, adresa:
, loc.
, jud.
, telefon/fax
, numar de înmatriculare
, cod fiscal
, cont
deschis la Trezoreria ,
reprezentata prin Dl./Dna.
, functia
, în calitate de furnizor, pe de alta parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite 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 face obiect al 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 - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi
inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 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;
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 în mod
diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
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4.1. - Furnizorul se obligă să livreze Cartuse de toner, în perioada de valabilitate a contractului şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
Nr
crt
1
2

Denumire
Toner Xerox WorkCenter 3550
Toner HP LaserJet 1536dnf mfp

um

Cant

buc
buc

2
4

Pret unitar ron
fara TVA

Total fara TVA

Pret total ron
fara TVA

RON

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de Cartuse de toner.
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor furnizate, plătibil
furnizorului de către achizitor este de
lei, la care se adauga TVA
lei, total de plata
lei.
5. Durata contractului
5.1 –Prezentul contract incepe sa produca efecte de la data semnarii acestuia de catre ambele parti; data de
31.12.2013 fiind data de finalizare a contractului
6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt:
a) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele care fac obiectul prezentului contract în perioada de valabilitate
a contractului şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea
tehnică, anexă la contract.
7.3 - 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 serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel
de încălcare rezultă din respectarea cerintelor formulate de către achizitor.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele livrate.
8.2- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele livrate în termen de 24 ore de la livrarea acestora pe baza
unui proces verbal de receptie a produselor.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către furnizor în termen de 30 zile de la receptia produselor.
Platile vor fi efectuate in intervalul 24-31 a fiecarei luni in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la pct.8.3,
furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat ce achizitorul onorează factura, furnizorul va relua
livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul 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
0.05% din preţul contractului pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute
la pct.8.3, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0.05% din plata neefectuată
pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
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9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă
dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde
plata de daune-interese.
9.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.

Clauze specifice
10. Alte responsabilităţi ale furnizorului
10.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a livra produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Furnizorul se obligă să supravegheze livrarea produselor, să asigure resursele umane, materialele,
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru
contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod
rezonabil din contract.
10.2 - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor în conformitate cu graficul de livrare
convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de livrare utilizate, cât
şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
11. Alte responsabilităţi ale achizitorului
11.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a
cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
12. Recepţie şi verificări
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de livrarea a produselor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
12.2 - Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu
prevederile din prezentul contract intocmindu-se un proces verbal de receptie a produselor.
13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
13.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a începe furnizarea produselor în timpul cel mai scurt posibil de la
semnarea contractului.
(2) În cazul în care furnizorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de livrare a produselor; şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
13.2 - (1) Produsele livrate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de livrare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen
care se calculează de la data începerii livrarii produselor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează furnizorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de
către furnizor,
îndreptăţesc furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de livrare a produselor sau a oricărei faze a acestora,
atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de livrare şi vor semna un act adiţional.
13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are obligaţia
de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de livrare asumate în graficul
de livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
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13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere
în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.
14. Ajustarea preţului contractului
14.1 - Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt tarifele declarate în propunerea
financiară, anexă la contract.
14.2 - Preţul contractului nu se ajustează
15. Subcontractanţi
15.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
15.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu
subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se
constituie în anexe la contract.
15.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din
contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea
lor din contract.
15.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va determina schimbarea preţului contractului şi va fi notificată
achizitorului.
16. Forţa majoră
16.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract,
pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3 - 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.
16.4 - 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.
16.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
16.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 30 zile, fiecare parte
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să
poată pretindă celeilalte daune-interese.
17. Soluţionarea litigiilor
17.1 - Achizitorul şi furnizorul 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
contractului.
17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele
judecătoreşti din România.
18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
19. Comunicări
19.1 - (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.
19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
20. Legea aplicabilă contractului
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20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.
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