nr.
Preambul
în temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare,
între
Garda Naţională de Mediu, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Bucureşti, bd.
Unirii, nr.78, bloc J2, sector 3, telefon/fax 021.3262259, cod fiscal 15378153, cont trezorerie
deschis la ATCPMB, reprezentat de domnul Florin DIACONU, având funcţia de
COMISAR GENERAL, în calitate de achizitor,
Şi

Renault Commercial Roumanie S.R.L., cu sediu în Bucureşti,
, număr de înregistrare Registrul
Comerţului J40/5566/2001, cod fiscal RO I39431 10,
Trezoreria A.T.C.P., reprezentată prin Jan Ptacek- Director Comercial, in calitate de FURNIZOR,
pe de altă parte.
1. Definiţii
1.1 în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - reprezintă 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) sei-vicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor,
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţă tehnică în perioada de
garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
e) .produse - autoturisme;
Sforţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei 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 alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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;
hjdocumente AFM - documente necesare înscrierii proprietarului la Producătorul Validat Furnizorul, cat si Documentele necesare completării dosarului RABLA la Producătorul Validat in
conformitate cu Programul de stimulare a Parcului Auto National conform Ordinului nr.
609/30.03.2015 pentru aprobarea Ghidului de Finanţare a Programului de stimulare a Parcului
Auto National, cu toate modificările si completările ulterioare:
a) Documentele necesare înscrierii proprietarului la Producătorul Validat - Furnizorul
(conform art. 48 alin 2 din Ghid):
I) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei
împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare
autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul nou,
în termen de valabilitate, în copie;

II) actul de imputemicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie proprietarul,
predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi achiziţionează
autovehiculul nou, în copie;
III) certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată "conform cu originalul";
IV) certificatul de înmatriculare al autovehiculului uzat, în copie;
V) cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu
originalul";
VI) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie, pentru cazul în
care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat
nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria
autovehiculului uzat.
b) Documentele necesare completării dosarului RABLA la Producătorul Validat
- certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu
originalul";
- certificatul de radiere a autovehiculului uzat, în original.
k) A F M -A dm inistraţia Fondului de Mediu
l) Stare contractata (a Notei de înscriere) - situaţia în care sunt îndeplinite următoarele
condiţii:
se introduc în sistemul PSIPAN 2015 documentele de la punctul 1.1 litera h)
subpunctul b)
se introduc în sistemul PSIPAN 2015 numărul şi data contractului semnat de
ambele părţi
Şi
autovehiculul uzat este declarat valid de către autorităţile implicate în procesul de
validare (inclusiv AFM, Poliţie, Autoritate)
In 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.
Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.
2. Clauză suspensivă
2.1 Prezentul contract intra in vigoare doar in cazul obţinerii finanţării de la AFM prin programul
Rabla
3. Obiectul contractului
3.1- După completarea dosarului Rabla de către Achizitor, cu condiţia ca Nota de înscriere emisa de către AFM să fie
în stare contractată, Furnizorul se obliga sa furnizeze un nr de 70 de autoturisme Dacia Logan Laureate 1.5
dCi în conformitate cu prevederile caietului de sarcini şi propunerea tehnică, anexe la prezentul contract.

3.2- Furnizarea autoturismelor se va face după transmiterea de către achizitor, în maxim 5 zile de
la semnarea contractului de către cele două parti, a primelor de casare împreună cu documentele
prezentate la punctul 6.
3.3 -Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru autoturismele livrate.

4. Preţul contractului
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4.1- rreţul unitar acceptat pentru îndeplinirea in totalitate a obiectului contractului, platibil
furnizorului de către achizitor, este de 38.698,70 lei/buc fara TVA, respectiv 47.986,38 lei cu
TVA/buc, rezultând o valoare totala de 2.708.909,00 lei fara TVA, respectiv 3.359.047,16 lei cu
TV A.
Din suma totala platibila 3.359.047,16 lei cu TVA se va scadea suma de 455.000,00 lei cu TVA ce
reprezintă finanţare din Fondul de Mediu cu un număr de 70 (şaptezeci) de prime de casare.
5. Durata contractului
5.1- Contractul de furnizare de produse intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi,
înregistrarea la sediul achizitorului, constituirea garanţiei de bună execuţie si este valabil pana la
indeplinirea obligaţiilor contractuale de către ambele parti;
5.2. -Obligaţia de plata a contravalorii produselor subzista ajungerii la termen a prezentului
contract sau încetării contractului din alte motive (sau in alte situaţii) decât cele pentru care
furnizorul si-a exprimat acordul expres.
6. Documentele contractului
6.1- Documentele contractului sunt:
- Anexa 1- propunerea financiară
- Anexa 2 - propunerea tehnică
- Anexa 3 - caietul de sarcini.
6.2- Dosar pentru fiecare autoturism casat care să conţină următoarele documente:
a) Documentele necesare înscrierii proprietarului la Producătorul Validat - Furnizorul
(conform art. 48 alin 2 din Ghid):
I)
actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei
împuternicite/delegate/desemnate să înscrie proprietarul, să predea spre casare
autovehiculul uzat, să radieze autovehiculul uzat şi să achiziţioneze autovehiculul
nou, în termen de valabilitate, în copie;
II)
actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie
proprietarul, predă spre casare autovehiculul uzat, radiază autovehiculul uzat şi
achiziţionează autovehiculul nou, în copie;
III)
certificatul de înregistrare fiscală, în copie certificată "conform cu
originalul";
IV)
certificatul de înmatriculare al autovehiculului uzat, în copie;
V)
cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu
originalul";
VI)
actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie, pentru cazul în
care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului
uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria
autovehiculului uzat.
b) Documentele necesare completării dosarului RABLA la Producătorul Validat
- certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie certificată "conform cu
originalul";
- certificatul de radiere a autovehiculului uzat, în original.

7. Obligaţiile principale ale furnizorului
7.1 - După completarea dosarului Rabla de către Achizitor, cu condiţia ca Nota de înscriere emisa
de către AFM să fie în stare contractată, Furnizorul se obliga sa predea/puna la dispoziţia
achizitorului produsele definite in prezentul contract.
7.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică.
\
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1.5 - furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in perioadele/la datele prevăzute in propunerea
tehnică, anexă la contract.
7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- 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
- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea Ofertei declarate câştigătoare şi a Caietului de Sarcini;
7.5- Furnizorul se obliga sa faca toate demersurile necesare validării de către AFM a primelor de
casare depuse după ce achizitorul ii va preda primele de casare impreuna cu documentele
prevăzute la punctul 6.2. In cazul in care primele de casare valorice furnizate de achizitor nu vor fi
validate de AFM, furnizorul va avea obligaţia de a livra doar numărul de produse pentru care s-au
validat aceste prime.
8. Obligaţiile principale ale achizitorului
8.1. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în
prezentul contract.
8.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
8.3. Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului diferenţa rezultată după scăderea din preţul
total de comercializare al produselor cu TVA inclus a valorii finanţării aprobate din Fondul pentru
mediu aferentă unui număr de 70 de prime de casare, respectiv suma de 2.904.047,16 LEI cu
TVA, prin Ordin de Plată, în contul de trezorerie al Furnizorului, în maximum 30 de zile
calendaristice de la livrarea produselor de către Furnizor. In cazul în care Nota de înscriere emisă
de către AFM nu este în stare contractata şi/sau Achizitorul nu va primi validarea tuturor primelor
de casare, Furnizorul va avea obligaţia de a livra doar vehiculele pentru care Achizitorul a primit
validare din partea AFM.
8.4 - Achizitorul se obligă să înmâneze/ transmită Furnizorului documentele menţionate la punctul
1.1 litera h) subpunctul a) necesare emiterii Notei de înscriere. Dacă Achizitorul nu transmite
aceste documente Furnizorului atunci contractul încetează de drept, Furnizorul fiind absolvit de
obligaţia de a livra produsele ce fac obiectul contractului.
8.5 Achizitorul se obligă să îndeplinească toate obligaţiile ce-i revin şi să pună la dispoziţia
furnizorului documentele AFM necesare (în conformitate cu prevederile Ordinului nr.
609/30.03.2015 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional).
8.6 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Furnizorului documentele de la punctul 5.1 litera i)
subpunctul b) în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării imprimatului de către
Furnizor a Notei de înscriere. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Furnizorului documentele
de la punctul 1.1. litera h) subpunctul a), în caz contrar contractul încetează de drept, Furnizorul
fiind absolvit de obligaţia de a livra produsele ce fac obiectul contractului.
8.7 în cazul invalidării de către AFM a Notei/Notelor de înscriere imprimate de Furnizor, din
cauza unor erori de înscrisuri, Achizitorul se obligă ca, în termen de maxim 10 zile de la data la
care a fost informat de către Furnizor, să pună la dispoziţia acestuia documentele justificative
necesare remedierii corecţiilor.
9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
9.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuşeşte sa-si îndeplinească obligaţiile
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a percepe ca penalităţi o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,04% pe zi din valoarea produselor nelivrate la termenul convenit.
9.2 - In cazul in care achizitorul nu isi onorează obligaţiile in termenenul stabilit la art.8.3 si 8.4,
atunci acestuia ii revine obligaţia de a plaţi, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,04% pentru
fiecare zi de întârziere din plata neefectuată până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
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y.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, m mod
culpabil si repetat, da dreptul pârtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde
plata de daune-interese.
9.4- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare de produse în cel
mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii
contractului, respectiv ar fi contrară interesului public.In acest caz, furnizorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării
unilaterale a contractului.
10. Garanţia de bună execuţie a contractului
10.1 Furnizorul se obligă să constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnării si
inregistrarii la sediul achizitorului a prezentului contract de furnizare, garanţia de bună execuţie a
contractului în cuantum de 10% din valoarea totală fără TVA, respectiv 270.890,90 lei, cu
valabilitate maxim 14 zile peste data de livrare, de semnare a procesului verbal de predare primire
a produselor. Garanţia de bună execuţie se poate constitui printr-un instrument de garantare emis în
condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original.
10.2 Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu îşi îndeplineşte nu îşi execută, execută cu întârziere sau
execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei
pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru
Furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.3 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data
semnării proceselor verabale de predare - primire.
10.4 Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
Clauze specifice
11. Recepţie, inspecţii şi teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a
verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contractoare se va furniza prin
Proces Verbal de Predare Primire.
11.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul
contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
11.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face
la destinaţia finală a produselor, respectiv la sediul Furnizorului din judeţul Bucureşti/Ilfov.
11.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul
are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsele refuzate, numai în cazul în care nu există soluţie tehnică de reparaţie (de
aducere la conformitate); sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor
tehnice.
11.5 - 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 testate de furnizor, cu sau fără
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
12. Ambalare şi marcare
12.1 - Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare,
la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la
soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în
aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
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Furnizorul are obligaţia de a livra produsul in ambalaje corespunzătoare transportului.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
13.1 - După completarea dosarului « Rabla » de către Achizitor, Furnizorul se obliga sa livreze
produsele in maxim 20 zile de la data semnării contractului si de la data cind nota de inscriere in
programul Remat este in stare contractanta, la sediul Furnizorului din Bucuresti/Ilfov.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât
achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului,
descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
- factura fiscală;
- certificat de garanţie;
- număr de înmatriculare provizoriu şi asigurare RCA valabile 30 zile de la data livrării
- carte de identitate
-certificat de conformitate
- manual de de utilizare al autovehiculului
- fisa de întreţinere şi service
13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face
după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile
clauzelor de recepţie produselor, conform cerinţelor caietului de sarcini.
14. Asigurări
14.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de
termenul comercial de livrare convenit.
15. Servicii si lucrări
15.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile
accesorii furnizării produselor, respectiv transportul produsele la destinaţia finală indicată de
achizitor, fără a modifica preţul contractului.
15.2 - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia
ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.

16. Perioada de garanţie acordată produselor
16.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite.
De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor
avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când
proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau
omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de
funcţionare.
16.2 - Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi
receptionarea acestora la destinaţia finală. Perioada de garanţie a autoturismelor este de 36 de luni
in limita a 100.000 km
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificări, dacă defecţiunea face obiectul garanţiei furnizorul are
obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri
suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele
defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.
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t o - Daca îurmzorui, după ce a rost înştiinţat, nu reuşeşte sa remedieze defectul in perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala
furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea
faţă de furnizor prin contract.
17. Ajustarea preţului contractului
17.1 - Pentru produsele livrate plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.
17.2 - Toate preturile produselor, sunt ferme pe toata perioada de indeplinire a contractului.
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 perioada/perioadele înscrise
în propunerea financiară.
19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare, de
prestare a serviciilor, sau de execuţie a lucrărilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica
achizitoiul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare se va face cu acordul părţilor,
prin act adiţional.
19.3 - Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi
furnizorului.
20. Forţa majoră
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - 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.
20.4 - 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.
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract,
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
21. Cesiunea
21.1 In prezentul contract este permisa doar cesiunea creanţelor născute din contract, obligaţiile
născute rămânând in sarcina părţilor, astfel cum au fost stipulate si asumate iniţial. Excepţie face
obligaţia Furnizorului de a repara defecţiunile reclamate asupra produsului livrat, care este
transferata unităţilor service autorizate din Romania, conform listei prezentate de furnizor,
cheltuielile de service in perioada de garanţie a produselor fiind suportate de către acesta pentru
defecţiunile ce fac obiectul garanţiei comerciale pe perioada de garanţie.
21. Soluţionarea litigiilor
21.1 - 1Achizitorul şi furnizorul vor face 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.
O
7

21.2 - Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, 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 în a căror rază teritorială îşi are sediul achizitorul.
22. Limba care guvernează contractul
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Comunicări
23.1 - (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.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.
24. Legea aplicabilă contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România
Părţile au inteles sa încheie prezentul contract in trei exemplare, din care doua exemplare
pentru achizitor si unul pentru furnizor.

ACHIZITOR,

FURNIZOR
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L

Direcţia Achiziţii Publice si Logistica
Calin Robert T
/ector
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