CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
Nr.________/_________
CAP. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE
Art.1 - Prestatorul și Beneficiarul
Între:
- ......................................., telefon:................, e-mail........................, cu sediul..........., str...............nr...,
jud........, numar de ordine in registrul comertului ................, CIF.............., cont bancar nr........., deschis
la........................, reprezentată prin ........................ - ................, în calitate de PRESTATOR,
și
- Societatea DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA SA, telefon: 0256/215214, e-mail: sdm@sdmtm.ro, cu sediul in Municipiul Timişoara, str. Eternităţii, nr. 45, jud. Timis, numar de ordine in registrul
comertului J35/3475/1994, CIF RO3286536, cont bancar nr. RO79 INGB 0002 0082 2156 8911, deschis la ING
Bank, Sucursala Timişoara, reprezentată prin ing. Valentin Martânov - director general, în calitate de
BENEFICIAR,
au convenit incheierea prezentului contract in temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, a
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publice/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv art.
1851 alin. 1 din Codul civil, cu respectarea urmatoarelor clauze:
CAP. II - OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2 - Deținerea obiectului contractului. Desfășurare
(1)

Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de către Prestator în favoarea Beneficiarului a
serviciilor de: zincare termică a pieselor aduse/puse la dispoziția Prestatorului de către Beneficiar și
auxiliar, Prestatorul se poate obliga să efectueze și găurirea pieselor aduse/puse la dispoziție de către
Beneficiar pentru un onorariu, separat de operațiunea de zincare.

(2)

Anexeleși actele adiționale, la prezentul contract, fac parte integrantă din acesta.

(3)

Orice servicii de zincare termică, se fac doar pe bază de comandă scrisă a Beneficiarului, trimisă
Prestatorului prin fax sau e-mail, cu cel puțin 3 zile înainte de termenul pentru care se doresc a fi aduse
piesele la zincat și cu condiția ca această comandă să fie acceptată de către Prestator, accept ce trebuie
comunicat Beneficiarului prin aceleași modalități de transmitere în termen de maxim 48 de ore de la
primirea comenzii.

Art.3 - Termen de executare și Garanții
(1)

Prestatorul va realiza serviciile pe care și le-a asumat prin prezentul contract în conformitate cu termenul
stipulat în confirmarea de comanda, dar care nu va depăși 14 zile de la preluarea pieselor. Termenul
începe sa curga din momentul întocmirii și semnării procesului-verbal de custodie încheiat cu
Beneficiarul sau reprezentantul acestuia la momentul predării pieselor pentru zincare. Eventualele
defecțiuni tehnice care pot interveni vor fi anunțate de către Prestator în scris către Beneficiar în maxim
24 de ore de la apariția lor. Întârzierile generate de astfel de incidente tehnice, până la remedierea
defecțiunilor care nu poate depasi un termen rezonabil de 5 zile de la constarea defectiunilor, îl
exonerează pe Prestator de obligații și penalități.

(2)

Prestatorul oferă prin contracto garanție pentru serviciile realizate, de 2 (doi) ani de zile începând cu data
scoaterii din custodia Prestatorului a pieselor pe bază de proces-verbal de custodie. În termenul de
garanție, Beneficiarul poate solicita remedierea gratuită a serviciilor executate, dacă deficiențele survenite
în cadrul acestui termen au legătură cu obiectul prezentului contract și nu sunt cauzate de culpa
beneficiarului sau a prepușilor săi. Prestatorul este exonerat de remediere în cazul în care defectele
zincării survin din cauza unor deficiențe ascunse ale pieselor predate spre zincare și care nu au fost aduse
la cunoștința Prestatorului sau nu au fost cunoscute chiar de către Beneficiar.
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(3)

Pentru piesele zincate termic, durata de viață a stratului de zinc depus pe piesele metalice este în
conformitate cu prevederile ISO 9223.

(4)

Beneficiarul este obligat să respecte prevederile de transport, manipulare și depozitare a pieselor zincate
termic, conform instrucțiunilor descrise în Certificatul de conformitate și garanție emis de către Prestator.

CAP. III - PREȚ ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ
Art.4 - Prețul contractului
(1)

Pentru serviciile efectuate de Prestator, Beneficiarul va achita prețul prevăzut în Anexa nr. 1, ce face parte
integrantă din prezentul contract, aferent fiecărei lucrări în parte, în limita unei sume totale de
..................lei, fără TVA

(2)

În cazul în care pe parcursul derulării contractului, vor interveni majorări de prețuri care afectează costul
serviciii, părțile convin:
a) Prestatorul are dreptul să majoreze prețul contractului, în cazul majorării prețurilor la utilități (gaz,
energie, apă) și în raport cu evoluția cotației zincului la Bursa de Metale de la Londra (LME), precum și
în funcție de evoluția cursului de schimb valutar USD/EURO. Pentru fluctuații mai mari de 5%,
Prestatorul va putea trece la modificarea prețurilor. În acest caz, Prestatorului îi revine obligația să notifice
Beneficiarului intenția sa de modificare a prețului contractului cu cel puțin 30 zile înainte de modificare.
b) Beneficiarul, în termen de maximum 5 zile de la primirea notificării scrise a Prestatorului, are obligația
de a comunica acestuia din urmă dacă acceptă majorarea de preț. În cazul în care Beneficiarul nu este de
acord cu noile prețuri comunicate de către Prestator, el poate solicita rezilierea prezentului contract, cu
obligația notificării prealabile a Prestatorului cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru reziliere.
c) Dacă Beneficiarul nu răspunde la notificarea Prestatorului, în termenul de 5 zile, se consideră că
beneficiarul a acceptat tacit noile prețuri majorate, așa cum i-au fost comunicate.

(3)

Serviciile efectuate de către Prestator se achită de către Beneficiar conform facturii emise de cel dintâi.

(4)

Piesele zincate se achită la termenul din contract de la data facturării, sub sancțiunea penalităților de
întârziere prevăzute în contract.

Art.5 - Modalități de plată si termenul de plata
(1)
(2)
(3)

Prețul se va achita cu OP, in termen de 15 (cinsprezece) zile de la data facturării.
Factura se va emite, doar după prestarea serviciilor de zincare termică. Facturarea se va face conform
greutăţii pieselor înainte de a fi zincate.
Nici o plată efectuată prin ordin de plată nu va fi considerată primită decât în momentul ajungerii ei în
contul bancar al Prestatorului. Dacă data plății coincide cu o zi de sâmbătă sau duminică sau cu o
sărbătoare legalăîn România, Beneficiarul va lua toate măsurile necesare pentru ca plata să fie
recepționată de Prestator în ziua lucrătoare care precede respectiva sâmbătă, duminică sau zi de
sărbătoare.

(4)

În cazul în care, din diferite motive (ex. disfuncționalități ale sistemului bancar etc.) Prestatorului nu i s-a
alimentat contul cu sumele plătite de Beneficiar, obligația de plată a sumelor respective nu dispare,
Beneficiarul fiind obligat să se îngrijească de stingerea acestor obligații, cu tot ceea ce implică aceasta.

(5)

Părțile pot conveni ca plata prețului să se facă într-o altă modalitate stabilită de comun acord prin act
adițional încheiat și semnat de părți.

(6)

La data emiterii facturii, aceasta se va comunica Beneficiarului prin e-mail sau fax, comunicarea
certificând luarea la cunoștință.

(7)

Pentru Beneficiarii ai căror sume facturate și datorate sunt asigurate de o companie de asigurări de
creanțe, daca societatea de asigurare notifică Prestatorul în scris asupra diminuării sau retragerii limitei de
credit, aceasta poate fi diminuată sau retrasă imediat de cătrePrestator, Beneficiarul fiind de asemenea
notificat în scris.

Art.6 - Limita de credit
6.1. Limita de credit este stabilită la 20.000 lei.
6.2.(1) În momentul în care facturile neachitate ajung la concurența limitei de credit, Prestatorul poate
suspenda executarea obligațiilor sale contractuale până la achitarea debitului restant, notificând Beneficiarul în
acest sens.
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(2) Reluarea executarii contractului, se va face doar dupa achitarea integrala a sumelor datorate de
catre Beneficiar.
CAP. IV - DURATA CONTRACTULUI
Art.7 - Durata contractului
(1)

Prezentul contract intră în vigoare la data de______________și este valabil 12 (douasprezece) luni,
respectiv până la data de...........................

(2)

Pe parcursul desfășurării prezentului contract, lucrările de zincare termică se vor efectua de către
Prestator, la solicitările făcute pe bază de note de comandă scrise, semnate și ștampilate de către
reprezentantul legal al Beneficiarului și transmise celui dintâi prin fax, e-mail sau predate direct, in
condițiile art. 2 alin. 3 din contract.

CAP. V - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art.8 - Drepturile și obligațiile Prestatorului
Drepturile și obligațiile Prestatorului reies din cuprinsul întregului contract, prin respectarea fiecărei
clauze contractuale, cum ar fi spre exemplu, dar nu limitativ:
a) să îi fie puse la dispoziție pe bază de proces-verbal de custodie, semnat de reprezentanții desemnați ai
părților contractante, piesele aduse de Beneficiar în vederea zincării termice, la punctul de lucru al
Prestatorului din: .............................................................;
b) să îi fie achitat prețul și alte cheltuieli ce i se cuvin în condițiile prezentului contract;
c) să efectueze zincarea termică în termenul prevăzut în cap. II, art. 3, alin. 1 din prezentul contract;
d) să efectueze zincarea termică în conformitate cu standardul SR EN ISO 1461/2009;
e) să predea Beneficiarului, dupa zincare, întreaga cantitate de piese zincate, însoțite de Certificatul de
conformitate, pe baza de proces-verbal de receptie;
f) să asigure ambalarea produselor identic cu momentul recepției acestora de la Beneficiar, dacă este
cazul;
g) să asigure debavurarea pieselor aduse la zincare (bavurile rezultate din procesul de zincare după ce
acestea au fost zincate);
h) să respecte termenele de executare;
i) Prestatorul nu răspunde și nu datorează despăgubiri atunci când Beneficiarul nu utilizează piesele
zincate conform îndrumărilor (scrise) date de Prestator și prin aceasta s-a produs o pagubă;
j) Prestatorul nu răspunde în cazul în care s-a efectuat o anumită intervenție, în perioada de garanție,
asupra pieselor zincate, de către o altă persoană, fapt care conduce la pierderea garanției acordate;
k) Să prevină poluarea accidentală la accesul pe platformele de încărcare/descărcare proprii și ale
Beneficiarului atât pentru mijloacele de transport proprii cât și pentru mijloacele de transport
închiriate.
l) Să respecte toate normele de protecția muncii și prevenire și stingere a incendiilor pe parcursul
operațiunilor de încărcare, descărcare și manipulare a mărfurilor Beneficiarului.
Art.9 - Drepturile și obligațiile Beneficiarului
Drepturile și obligațiile Beneficiarului reies din cuprinsul întregului contract, prin respectarea fiecărei
clauze contractuale, cum ar fi spre exemplu, dar nu limitativ:
a) Să asigure construirea pieselor supuse operațiunilor de zincare, conformă cu normele STAS sau din
proiect, astfel încât să se evite deformarea acestora în cursul operațiunii de zincare;
b) să asigure găuri tehnologice de agățare, alimentare, scurgere zinc, conforme cu tehnologia de zincare;
c) să asigure suprafața de zincare astfel încât aceasta să fie fără pete de vopsea, uleiuri, bitum și zguri de
sudură, produse care influențează negativ pregătirea chimică a pieselor pentru operațiunea de zincare
termică;
d) să folosească oțeluri cu conținut controlat de siliciu, fosfor, mangan și carbon;
Compoziția chimică și orice caracteristică a metalului de bază care pot afecta procesul de zincare
termică cât și calitatea pieselor zincate termic trebuie să fie în conformitate cu standardele SR EN
ISO 1461:2009 cap. A. 2, SR EN 10025:2004 cap. 7.4.3, SR EN 10163-3:2005 și SR EN
10204:2005.
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e) să ridice piesele ce fac obiectul prezentului contract, aferente fiecarei comenzi in parte, pe bază de
proces-verbal de recepție, în termenul comunicat de Prestator;
f) să respecte instrucțiunile de utilizare și depozitare ale pieselor, conform indicațiilor Prestatorului;
g) să numească persoana responsabilă care să colaboreze cu Prestatorul la fiecare punct de lucru în parte,
în scopul predării și preluării pieselor supuse procedeului de zincare termică, și să comunice
Prestatorului numele și datele de identificare ale acestei persoane;
h) să informeze Prestatorul în timp util cu privire la eventualele completări pe care le-ar dori în legătură
cu modul de desfășurare a serviciilor;
i) să achite prețul, contravaloarea operațiunilor de zincare termică și alte cheltuieli ce revin în sarcina sa,
conform contractului, la termenele și scadența stipulată în prezentul contract;
j) să aducă la cunoștința Prestatorului orice schimbare în structura de conducere a societății și a
persoanei responsabile cu luarea deciziilor cu privire la serviciile oferite de Prestator;
k) alte drepturi și obligații ce-i revin prin lege și prezentul contract;
l) să transmită comanda scrisă cu cel puțin 3 zile lucrătoare, înainte de livrarea produselor la zincare;
m) Să prevină poluarea accidentală la accesul pe platformele de încărcare/descărcare ale Prestatorului
atât pentru mijloacele de transport proprii cât și pentru mijloacele de transport închiriate;
n) Să respecte toate normele de protecția muncii și prevenire și stingere a incendiilor pe parcursul
operațiunilor de încărcare, descărcareși manipulare desfășurate în incinta Prestatorului.
Art.10 - Confidențialitatea și Protecția datelor cu caracter personal
(1)

Părțile contractante se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la orice fel de date, documente sau
informații de care dispun și iau la cunoștință în virtutea desfășurării serviciilor ce derivă din prezentul
contract, cu excepția cazurilor în care aceste date sunt solicitate pe cale oficială de instituții ale statului.
Pentru nerespectarea confidențialității părțile răspund conform prezentului contract, datorându-și
despăgubiri care vor trebui dovedite cu acte. Pe perioada de desfășurare a prezentului contract, fiecare
parte trebuie să păstreze strict confidențialitatea datelor și documentelor, cu excepția cazurilor prevăzute
de legea aplicabilă, toți termenii, condițiile și informațiile obținute sau primite de la cealaltă parte și să nu
le dezvăluie terților fără consimțământul prealabil al celeilalte părți, sub sancțiunea suportării pagubelor
cauzate.

(2)

.........................(se va preciza denumirea prestatorului), se angajează să păstreze confidențialitatea datelor
personale obținute în cursul activităților sale și să respecte legile și reglementările aplicabile privind
prelucrarea acestor date („Datele cu caracter personal”) inclusiv date sensibile („date sensibile”). Acestea
includ, dar nu se limitează la Legea română nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Directiva UE privind
protecția datelor 95/46/CE și Regulamentul privind protecția datelor („GDPR”) 2016/679.

(3)

.........................(se va preciza denumirea prestatorului)a decis să adopte o Politică privind Cadrul General
de Protecție a Datelor cu Caracter Personal prin care stabilește măsuri tehnice și organizatorice adecvate
de prevenire a procesării neautorizate și ilegale a datelor cu caracter personal și de prevenire a pierderii
sau distrugerii accidentale sau a deteriorării acestor date.

(4)

Întrebările cu privire la legislația aplicabilă, procedurile care implică colectarea sau utilizarea unor tipuri
speciale de date cu caracter personal pot fi adresate responsabilului pentru protecția datelor sau DPO, care
este responsabil pentru supravegherea respectării acestei Politici privind Cadrul General de Protecție a
Datelor cu Caracter Personal.

(5)

.........................(se va preciza denumirea prestatorului) își rezervă dreptul de a actualiza Politica privind
Cadrul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal în orice moment fără notificare prealabilă,
pentru a asigura respectarea celor mai adecvate standarde în materie. Prezenta politică de protecție a
datelor se aplică activităților de prelucrare realizate de către .........................(se va preciza denumirea
prestatorului).

(6)

Toate tipurile și categoriile de date cu caracter personal prelucrate de .........................( se va preciza
denumirea prestatorului) în cursul activităților lor vor intra în domeniul de aplicare al acestei Politici
privind Cadrul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Aceste tipuri și categorii includ:
Datele personale colectate de la clienți, potențiali clienți, vizitatori, angajați ai .........................(se va
preciza denumirea prestatorului), candidați solicitanți de locuri de muncă, agenți, furnizori și alte părți
terțe (enumerarea este doar cu titlu de exemplu).

(7)

Politica privind Cadrul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal acoperă atât tipurile automate,
cât și cele manuale de procesare.
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Art.11 - Clauză penală
a. În caz de furt sau distrugere din culpa Prestatorului precum și pentru nerespectarea confidențialității,
Prestatorul va despăgubi Beneficiarul prin repararea prejudiciului creat și plata de daune calculate pe
bază de documente justificative care să indice valoarea prejudiciului, dar nu mai mult decât valoarea
pieselor aduse pentru zincare.
b. În cazul în care Prestatorul nu a efectuat la termen operațiunea de zincare, din culpa sa, va suporta
penalități de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea pieselor nezincate.
Penalitățile încep să curgă de la împlinirea termenului scadent și pana la indeplinirea efectiva a
obligatiei.
c. Neplata la termen a sumelor datorate de catre beneficiar, atrage plata de catre acesta a unor penalitati
de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea sumelor datorate.
Penalitățile încep să curgă de la împlinirea termenului scadent și pana la indeplinirea efectiva a
obligatiei.
d. Partea contractanta care nu isi indeplineste la scadenta o obligatie contractuala este de drept in
intarziere fără să mai fie necesară o notificare în acest sens, conform art. 1523 din Codul civil.
CAP.VI - MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.12 - Răspunderea contractuală, cesiunea, încetarea și rezilierea contractului
(1)

Partea care invocă încetarea contractului va notifica celeilalte părți cauza de încetare cu minim 30 de zile
de la data la care încetarea urmează să-și producă efectele. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra
obligațiilor deja scadente între părți.

(2)

Nici una din părțile contractante nu va cesiona drepturile și obligațiile sale rezultate din acest contract
unei terțe persoane, fără acordul scris al celeilalte. Acordul scris trebuie comunicat cedentului în termen
de maxim 10 zile de la data la care cedentul a cerut cedatului consimțământul. În cazul în care cedatul nu
răspunde în termenul mai sus arătat, se consideră că cedatul nu consimte la cesiunea contractului.

(3)

Prezentul contract încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în cazul în
care oricare din părți:
a) cesionează drepturile și obligațiile sale fără a avea acordul celeilalte părți;
b) își încalcă oricare din obligațiile sale, după ce a fost avertizată de către cealaltă parte că o nouă
încălcare va duce la rezilierea contractului;
c) În momentul în care serviciile comandate au atins valoarea maximă a contractului prevăzută la art. 4
alin. 1.

(4)

Rezilierea contractului nu exonerează de raspundere pe nici una dintre partile contractante pentru oricare
din daunele, pierderile sau dezavantajele pe care le-au suferit ca urmare a încălcării obligațiilor
contractuale de catre partea in culpa.

(5)

Faptul că oricare dinre părți nu insistă pentru îndeplinirea exactă și întocmai a prezentului contract sau nu
își exercită oricare din opțiunile pe care le au în baza prezentului contract nu înseamnă că respectiva parte
renunță la drepturile care îi revin în baza oricărei dintre clauzele acestui contract.

(6)

Pentru nerespectarea totală sau parțială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele
contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese.

CAP. VII - REGULI DE INTERPRETARE A CONTRACTULUI
Art.13 - Indivizibilitatea și independența clauzelor
(1)

Prezentul Contract stabilește în întregime înțelegerea Părților și anulează și înlocuiește toate acordurile,
declarațiile și înțelegerile anterioare (verbale sau scrise), dacă există, cu privire la conținutul acestui
Contract. Prezentul Contract poate fi modificat, completat sau schimbat numai printr-un acord scris
semnat de ambele Părți.

(2)

În cazul în care orice instanță de judecată reține oricare prevedere a prezentului Contract ca fiind nelegală,
nulă sau imposibil de pus în executare, respectiva prevedere nu va produce efecte juridice, însă
nelegalitatea sau imposibilitatea de punere în execuție a respectivei prevederi nu va afecta și nu va
prejudicia caracterul executoriu al oricărei alte prevederi a prezentului Contract și Părțile se obligă să
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înlocuiască respectiva prevedere cu prevederi angajante, care pot fi puse în executare și care să difere
într-o măsură cât mai mică posibil, având în vedere obiectul și scopul acestui Contract, de prevederile
înlocuite.
CAP.VIII - CLAUZA DE CONFIDENȚIALITATE
8.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei părți, în afara acelor persoane
implicate în îndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a
contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale;
8.2. Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face
confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.
8.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la
contract dacă:
a) informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte
contractantă, sau;
b) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante
pentru asemenea dezvăluire, sau;
c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.
CAP.IX - FORȚĂ MAJORĂ
(1)

Cazurile de forță majoră se referă la evenimente imprevizibile și de neînlăturat care pot interveni pe
parcursul derulării prezentului contract.

(2)

Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă, invocarea fenomenului trebuind să fie adusă la
cunoștința celeilalte părți, în scris, în maxim 10 zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu
avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a acesteia, se va comunica în maxim 15 zile de la
apariție.

(3)

Data de referință este data ștampilei poștei de expediere, dovada va fi certificată de Camera de Comerțși
Industrie sau alt organism abilitat prin lege.

(4)

Partea care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei
acesteia în maxim 15 zile de la încetare.

(5)

Dacă în termen de 30 de zile după comunicarea apariției cazului de forță majoră partenerii nu se înțeleg
asupra condițiilor contractuale, atunci partenerul căruia i s-a comunicat cazul de forță majoră este
îndreptățit a ieși din contract, pe baza unei comunicări scrise care va fi expediată părții ce suferă de pe
urma cazului de forță majoră.

(6)

Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 4 luni, fiecare partener poate renunța pe
mai departe la executarea prezentului contract. În acest caz, nici una dintre părți nu are dreptul de a cere
despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile contractuale asumate
până la această dată.

CAP.X - CLAUZĂ COMPROMISORIE - LITIGII
(1)

Eventualele divergențe care vor apare între părțile contractante vor fi rezolvate pe cale amiabilă.

(2)

Dacă părțile contractante nu ajung la o înțelegere reciprocă, atunci litigiile în cauză vor fi deduse spre
solutionare instantelor de judecata competente de la sediul Beneficiarului.

CAP.XI - DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A CONTRACTULUI
(1)

Prezentul Contract intră în vigoare după semnarea acestuia de către partile contractante.

(2)

Prezentul contract este redactat în limba română și este guvernat de legislația română.

CAP.XII – DISPOZIȚII FINALE
(1)

Modificarea prezentului Contract, referitoare la preț, termen sau orice alta clauză contractuală, se face
numai prin act adițional încheiat între Parți.
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(2)

Contractul, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința Parților
și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre Parți, anterioară sau ulterioară încheierii Contractului și este
guvernat de legea română în vigoare la data încheierii lui cât și de prevederile Art.1851-1866 din Codul
civil.

(3)

Comunicările între părțile contractante se vor face prine-mail, fax, sau prin scrisori poștale la adresele
indicate la art.1 din contract.

Părțile au semnat prezentul Contract prin reprezentanții lor legali, în 2 (două) exemplare originale, câte
una pentru fiecare parte, la Timișoara, astazi _______________
Referatul de necesitate nr. ....................şi Raportul de achiziție nr......................... în baza cărora s-a
realizat prezenta achiziţie fac parte integrantă din contract.
PRESTATOR,
Societatea...............................

BENEFICIAR,
Societatea Drumuri Municipale Timisoara S.A.
Director General
ing. Valentin Martânov
Director Economic
ec. Marcela Fericel
Avocat
Florin Baias
Sef Birou Achizitii
ing. Dan Gherghel
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