Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 1

Înregistrat la sediul entităţii contractante
nr.__________ / ______________

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către ____________________________________________________
(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare publicată pe site-ul TERMOFICARE ORADEA
S.A., www.termoficareoradea.ro, cu nr. ______________din________________ la procedura
de achiziţie directă pentru atribuirea contractului___________________________
__________________________________________________________________________
(denumirea contractului de achiziţie publică)
noi ___________________________________________________________ vă transmitem
(denumirea/numele operatorului economic)
alăturat :
a) oferta
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.
Data completării _________________
Cu stimă,

Operator economic,
............................................
(semnătura autorizată)
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Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 2

FORMULAR DE OFERTA
Către ......................................................................................................................
(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
…............................................................................................. (denumirea/numeleofertantului), ne
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să
livrăm
„Ciment,
mortar,
var.
Cod
CPV
44111200-3”,
la
prețul
total
de
....................………............................................................….lei (suma în litere şi în cifre), la care se
adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de…………………………………...........…………lei
(suma în litere și în cifre), defalcat conform Centralizatorului de prețuri anexat*.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm
produsele pe durata contractului și în termenul prevăzute în documentația de atribuire.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ...................... zile
(durata în litere şi cifre), respectiv până Ia 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 înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție, în procent de 10% din prețul total al
contractului, în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
5. Garanția de bună execuție se va constitui prin:
[_] virament bancar, în contul achizitorului
[_] instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit
[_] instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate de asigurări
(Prezentat în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.
Contractantul va preda achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului,
instrumentul de garantare, cu valabilitatea de 13 luni de la data emiterii instrumentului, care se va
constitui ca anexă la contract)
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Acordul asupra propunerii de contract emisă de entitatea contractantă:
[_] fără obiecţiuni
[_] cu obiecţiuni, conform anexă
(se bifează opţiunea corespunzătoare)
7. Până Ia încheierea şi semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
8. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data ............/….........../.......................
................................................ (semnătura), în calitate de ............................................... legal autorizat
să semnez oferta pentru şi în numele ......................................................................................................
(denumirea/numele operatorului economic).
*Centralizatorul de prețuri va fi întocmit de către ofertant în baza punctului 2 din Caietul de sarcini și va
cuprinde denumirea produsului, unitatea de măsură, cantitatea, prețul unitar și prețul total pe fiecare poziție și
prețul total centralizator.
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Operator economic
____________________
(denumirea/numele)

Formularul 3

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare……………………........………………………………….
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:…….......……………………………………………………….
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:…………….......…………….....…....…
....................................(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:
9. Cont nr. ………………………………………, deschis la Banca ………….…………………….

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

Operator economic,
............................................
(semnătura autorizată)
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Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

Formularul 4

DECLARAŢIE
privind lista principalelor livrări de produse similare efectuate în ultimii 3 ani

Subsemnatul(a)
................................................
reprezentant
împuternicit
al
...................…………………………………………………(denumirea/numele şi sediul/adresa
ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că entitatea 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, bancă, alte
persoane
juridice
să
furnizeze
informaţii
reprezentanţilor
autorizaţi
ai
……………………..................……………………………………………………(denumirea
şi
adresa entităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Data completării ................................
Operator economic,
........................................
(semnătura autorizată)
Anexa la Formularul 4
Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/
numele
beneficiarului/
clientului
Adresa

Calitatea
furnizorului
*)

Preţul
total al
contractului

Procent
îndeplinit
de
furnizor
(%)

Cantitatea
(U.M.)

Perioada
de
derulare
a
contractului**)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.
2.
...

Operator economic,
.......................................
(semnătura autorizată)

_____________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant
unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.
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CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. _________ din data de _________________
1. Părţile contractante
Se încheie prezentul contract de furnizare,
Între
TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul în localitatea Oradea, Calea Borșului, nr. 23, județul Bihor,
cod poştal 410605, tel. nr. 0359/409.511, fax nr. 0259/467.762, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J5/1095/2013, C.I.F. RO 31952982, cont nr. RO23BTRLRONCRT0220336101, deschis la Banca
Transilvania Oradea, reprezentată prin ing. Ungur Călin-Dan, Director General şi ec. Haș Nadia-Ramona,
Director Financiar, în calitate de achizitor, pe de o parte,
și
_________________________ S.R.L./S.A., cu sediul în localitatea _________, str. __________, nr. _____,
județul ________, cod poştal ___________, telefon nr. ________, fax nr. ________, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. ____________, C.I.F. RO ___________, cont nr. _________________, deschis la Banca
______________________________, reprezentată prin __________________________, Director General şi
__________________________, Director Economic, în calitate de furnizor, pe de altă 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 furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) produse - produse conform caietului de sarcini, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze
achizitorului;
e) servicii - serviciile aferente livrării produsului, respectiv activităţile legate de furnizarea produsului, cum
ar fi transportul, asigurarea şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. produsele sunt fabricate atunci când prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou,
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produsului şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g) destinaţie finală - depozitul achizitorului, din localitatea Oradea, Calea Borșului, nr. 23, judeţul Bihor reprezintă locul unde furnizorul are obligaţia de a livra produsele;
h) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi,
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, a unui embargo,
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 dintre părţi;
i) zi - zi calendaristică; lună - 30, respectiv 31 zile calendaristice; an - 365, respectiv 366 zile calendaristice.
3. Interpretare
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în
mod diferit.
4. Obiectul principal al contractului
4.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă și să livreze „Ciment, mortar, var. Cod CPV
44111200-3”, eșalonat, la solicitarea achizitorului, pe toată durata contractului, în conformitate cu obligațiile
asumate prin prezentul contract şi documentele lui.
4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească furnizorului preţul convenit
pentru cantitatea de produse livrată şi recepționată și serviciile prestate, în condiţiile convenite în prezentul
contract.
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4.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a nu achiziționa întreaga cantitate de produse contractată.
4.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a schimba cantitățile în funcție de necesități, în limita prețului total al
contractului.
5. Preţul contractului
5.1. Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor
prestate, este de ___________ lei, defalcat conform anexei nr. 2 (centralizator de prețuri), la care se adaugă
TVA în valoare de ________ lei.
6. Durata contractului. Termen de livrare
6.1. Durata contractului este de 12 luni de la data semnării lui de către cele două părți contractante.
6.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele specificate la art. 4.1, conform clauzelor contractuale,
eșalonat, la solicitarea achizitorului, pe bază de comenzi ferme pe toată durata contractului.
6.3. Termenul de livrare al produselor este de 10 zile de la data trimiterii comenzii de către achizitor prin
fax/e-mail.
7. Executarea contractului
7.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către cele două părți contractante, adică de la data de
_________.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
a) orice acte adiţionale la contract, dacă părţile contractante vor consimţi să semneze astfel de documente;
b) caietul de sarcini aferent achiziţiei organizate de achizitor, anexa nr. 1 la contract;
c) centralizator de prețuri, anexa nr. 2 la contract;
d) propunerea tehnică şi propunerea financiară aferente ofertei prezentate de furnizor la achiziţia organizată
de achizitor;
e) virament bancar, sau instrument de garantare emis în condiţiile legii de o instituţie de credit sau de o
societate de asigurări, pentru garanţia de bună execuţie a contractului, anexa nr. 3 la contract.
9. Obligaţiile principale ale furnizorului
9.1. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi performanţele prevăzute în caietul de
sarcini (anexa nr. 1 la contract) şi prezentate în propunerea tehnică.
9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în cantitățile specificate în comenzile date de achizitor și să
livreze produsele în termenul prevăzut la art. 6.3.
9.3. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror prejudicii cauzate pe cale de:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru
sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9.4. Furnizorul are obligaţia de a comunica partenerului de contract orice modificare a numărului de cont sau
a oricăror altor elemente care ar putea influenţa buna desfăşurare a operaţiunilor financiar-bancare între
părţile contractante, în termen de maxim 3 zile de la eventuala lor modificare.
10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să realizeze recepţia produselor livrate, cu condiţia predării de către furnizor a
documentelor însoţitoare, precizate în caietul de sarcini (anexa nr. 1 la contract).
10.2. (1) Achizitorul nu va efectua plăţi în avans faţă de recepţia produselor.
(2) Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul produselor livrate în baza comenzilor ferme
ale achizitorului, după recepția la achizitor, cu ordin de plată, în termen de 45 de zile de la data emiterii
facturii de către furnizor. Factura emisă de către furnizor, pentru cantitățile livrate, se va depune la sediul
achizitorului din Oradea, Calea Borșului, nr. 23, la secretariat şi va conţine preţul produselor şi cantitatea
aferentă.
10.3. Achizitorul are obligaţia de a comunica partenerului de contract orice modificare a numărului de cont
sau a oricăror altor elemente care ar putea influenţa buna desfăşurare a operaţiunilor financiar-bancare între
părţile contractante, în termen de maxim 3 zile de la eventuala lor modificare.
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11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate
prin prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o
sumă echivalentă cu 0,02% din valoarea fără TVA a cantităţilor de produse comandate şi nelivrate, pentru
fiecare zi de întârziere faţă de termenul contractual specificat la art. 6.3 din contract, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiilor.
11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează factura în termenul specificat la art. 10.2, alin. (2) din contract,
atunci furnizorul poate solicita, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,02% din valoarea neonorată fără TVA
a facturii, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi
repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a pretinde plata de dauneinterese.
11.4. Achizitorul are dreptul de a denunța oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului,
fără nici o compensaţie, dacă împotriva acestuia a fost deschisă procedura falimentului, cu condiţia ca
această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru achizitor. În
acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
11.5. Contractul poate înceta şi prin acordul părţilor contractante, fără despăgubiri.
12. Garanția de bună execuție a contractului
12.1. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din
prețul total al contractului fără TVA, fiind în valoare de _____________ lei fără TVA.
12.2. Garanția de bună execuție a contractului se va constitui prin:
- virament bancar, în contul achizitorului.
sau
- instrument de garantare emis în condițiile legii de o instituție de credit sau o societate de asigurări, în
original, depus de furnizor la sediul achizitorului - Secretariat - în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea
contractului și se va constitui ca anexă la contract. Termenul de valabilitate al instrumentului de garantare va
fi de 13 luni de la data emiterii instrumentului.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului
creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător
obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție,
achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost
respectate.
12.4. Achizitorul va elibera/restitui garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data recepţiei, la
achizitor, a produselor ultimei livrări, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.
13. Recepţie, inspecţii şi teste
13.1. Achizitorul sau reprezentanţii săi au dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificaţiile menţionate în caietul de sarcini (anexa nr. 1 la contract).
13.2. Recepţia produselor, precum şi inspecţiile şi/sau testările din cadrul recepţiei se vor face la depozitul
achizitorului.
13.3. Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde clauzelor contractuale și condițiilor
impuse în caietul de sarcini, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia pe cheltuiala
proprie să îl înlocuiască sau de a întreprinde toate acțiunile necesare pentru ca produsele să corespundă
clauzelor contractuale.
13.4. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat
datorită faptului că produsele au fost inspectate şi încercate de furnizor, cu sau fără participarea
reprezentanţilor achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
13.5. Prevederile clauzelor 13.1 - 13.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor
obligaţii prevăzute în contract.
14. Livrarea produsului şi documentele care îl însoţesc
14.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele eșalonat, la destinaţia finală indicată de achizitor,
respectând termenul contractual prevăzut în prezentul contract.
14.2. Furnizorul are obligaţia de a trimite achizitorului documentele precizate în caietul de sarcini (anexa nr.
1 la contract), care vor însoţi produsele la livrare. Predarea acestor documente reprezintă condiţie de recepţie
şi implicit de acceptare la plată a facturii furnizorului.
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14.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate se face după recepţia acestora la
achizitor.
14.4. Livrarea produselor se va efectua de către furnizor cu respectarea normelor de prevenire şi stingere a
incendiilor (Legea nr. 307/2006 - legea privind apărarea împotriva incendiilor) şi a normelor de tehnica
securităţii muncii corespunzătoare (Legea nr. 319/2006 - legea securităţii şi sănătăţii în muncă). Furnizorul
va asigura livrarea produselor în condiţii de siguranţă atât pentru sănătatea populaţiei cât şi în vederea
protecţiei mediului.
14.5. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor
de recepţie a produselor.
15. Ambalare și marcare
15.1. Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la eventuale
manipulări dure din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la
precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă
în bună stare la destinația finală. Furnizorul, atunci când nu este producătorul produselor și fără a fi exonerat
de obligațiile menționate anterior, are obligația de a livra produsele, împreună cu toate accesoriile necesare
utilizării imediate a acestuia, în ambalaje specifice producătorului.
16. Transport și asigurări
16.1. Transportul produselor la depozitul achizitorului este asigurat (realizat) de către furnizor, în condiţii de
siguranţă şi securitate, la adresa: Oradea, Calea Borșului, nr. 23. Cheltuielile legate de ambalare, încărcare,
transport, descărcare la achizitor sunt incluse în prețul produselor.
16.2. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin prezentul contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în condiţiile de livrare
franco depozit achizitor.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1. Preţurile unitare ale produselor, convenite pentru îndeplinirea contractului conform centralizatorului de
prețuri, sunt ferme şi nu se vor putea modifica sau actualiza pe toată durata de valabilitate a contractului.
Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în contract şi
propunerea financiară.
18. Amendamente
18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale
legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
19. Întârzieri în îndeplinirea contractului
19.1. Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în termenul prevăzut la art. 6.3 din
prezentul contract.
19.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare, acesta are
obligaţia de a justifica întârzierea, în timp util, achizitorului; modificarea termenului de furnizare asumat prin
contract se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
19.3. Cu excepţia prevederilor cap. 21 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire
conform art. 19.2, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
furnizorului, potrivit prevederilor art. 11.1 din contract.
20. Cesiunea
20.1. Creanţele născute prin efectele prezentului contract pot fi cesionate după notificarea prealabilă a
debitorului, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi
asumate iniţial.
21. Forţa majoră
21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, pe toată
perioada în care aceasta acţionează.
21.3. 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 forţei majore.
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21.4. Înainte de a invoca forţa majoră, oricare din părţile contractante are obligaţia de a încerca continuarea
obligaţiilor contractuale atât cât va fi posibil dar şi cu condiţia de a se menţine în prevederile contractului.
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.
21.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna din părţi
să poată pretinde celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1. Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
22.2. Dacă achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare
poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească în a cărei circumscripție își are
sediul achizitorul.
23. Limba care guvernează contractul
23.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
24. Comunicări
24.1. (1) Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea contractului trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
24.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a
primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
26. Protecția datelor cu caracter personal
26.1. Părțile se obligă ca, în executarea prezentului contract, să respecte prevederile Regulamentului nr. 679
din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
27. Prevederi finale
27.1. Contractul se semnează şi se ştampilează de ambele părţi contractante. Numele şi prenumele
persoanelor care sunt împuternicite să semneze contractul se înscriu în clar pe ultima pagină a contractului.
27.2. Orice schimbare de adresă a uneia din părţile contractante va fi comunicată partenerului de contract în
termen de maximum 24 de ore.
27.3. Contractul conţine 5 pagini şi împreună cu anexele lui a fost întocmit în 2 exemplare din care unul la
achizitor şi unul la furnizor.

ACHIZITOR:
TERMOFICARE ORADEA S.A.
Oradea

FURNIZOR:
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