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DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA
DE ECHIPAMENTE IT SI PERIFERICE
LOT 1: Laptop-uri; CPV 30213100-6
LOT 2: Imprimante multifunctionale; CPV 30232110-8
LOT 3: Videoproiectoare; CPV 38652120-7
LOT 4: Ecran de proiectie; CPV: 38653400-1
LOT 5: Telefoane mobile; CPV 32250000-0

Achizitie directa

2013
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CALENDARUL PROCEDURII

Activitatea
Termen limită de solicitare a clarificărilor de la Achizitor

Data
18.03.2013.ora.10.00

Termen limită de transmitere a clarificărilor de către Achizitor

18. 03.2013.ora.12.00

Termen limită de depunere a ofertelor

21.03.2013 ora 14.00

Informarea ofertanților cu privire la rezultatul procedurii de
atribuire (estimare)

25.03.2013

Semnarea contractului (estimare)

28.03.2013
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DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU
Achizitie de echipamente IT si periferice

1

Achizitor :

ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI
INOVARE

Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităţilor
Reţelei Naţionale pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (ReNITT) în
domeniul, managementului în vederea eficientizării procesului de
transfer tehnologic
Nr. contractului de finanţare:
POSDRU/81/3.2/S/48531,
Calitatea achizitorului în cadrul Partener al IRECSON Bucuresti
Titlul proiectului POSDRU :

proiectului

1.

INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor:

Denumire: ASOCIATIA ROMANA DE TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE -ARoTT
Adresă: str Stefan cel nr .12 cod poştal:200130 Localitate: Craiova Ţara: Romania
Persoană de contact: Cojocaru Camelia

Telefon: 0251. 412775
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E-mail: cojocaru.camelia.v@gmail.com
Fax: 0251 -418882
Adresă de Internet: www.arott.ro
1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 21.03.2013 ora 14:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele:
Str. Stefan cel Mare, nr.12, cod poştal: 200130, Localitate:Craiova, Ţara: Romania

Tipul procedurii: Achiziție directă.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o
altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului,
nedeschise.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:Contract de furnizare
Titlul : de echipamente IT si periferice
2.1.2. Descriere produselor / serviciilor / lucrărilor ce vor fi achiziţionate
Laptop-uri CPV 30213100-6, Imprimante multifunctionale CPV 30232110-8, Videoproiectoare CPV
38652120-7, Ecran de proiectie CPV 38653400-1, Telefoane mobile CPV 32250000-0
Garantiile produselor vor fi cele acordate de producator. Specificatiile de natura tehnica sunt prezentate la pct.5.
3. INFORMAŢII DETALIATE Şl COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări
(b) Produse
Cumpărare
Execuţie
LOT 1: CPV 30213100-6
LOT
Proiectare şi execuţie
2: CPV 30232110-8
Realizare prin orice mijloace
LOT 3: CPV 38652120-7
corespunzătoare cerinţelor specificate de
LOT 4: CPV 38653400-1
achizitor
LOT 5 CPV 32250000-0
Leasing
Inchiriere
Cumpărare în rate
Principala locaţie a lucrării:
Principalul loc de livrare:
.
Str. Stefan cel Mare nr.12, cod
.
poştal: 200130, Craiova, jud Dolj
2.1.4. Durata contractului de achiziţie
30 zile de la data semnării contractului de ambele părţi.

(c) Servicii
2

Categoria serviciului :

2A
2B

Principalul loc de prestare:
.............................................
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STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut
Cerintele impuse in prezenta documentatie (pct 5. DESCRIEREA OBIECTULUI
CONTRACTULUI (SPECIFICATII TEHNICE) sunt cerinte minime.
- Oferta stabilita ca fiind castigatoare va fi acea oferta declarata corespunzatoare, a carei
specificatii tehnice vor raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate in prezenta
documentatie (pct 5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATII
TEHNICE) si a carei propunere financiara contine pretul cel mai scazut.
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

X

□

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a ofertei
4.2. Moneda in care este exprimat
pretul contractului
4.3. Perioada minima de
valabilitate a ofertei
4.4. Modul de prezentare a ofertei
(tehnic si financiar)

Limba romana
Lei

27.04.2013
Adresa la care se primesc ofertele:

Craiova, str. Stefan cel Mare, nr.12, jud. Dolj, cod postal 200130
sau pe email: cojocaru.camelia.v@gmail.com.
Data limita pentru depunerea ofertelor

Oferta trebuie depusa intr-un singur exemplar, pana la data de
21.03.2013 ora 14:00,
Orice oferta depusa dupa data si ora limita pentru depunerea
ofertelor nu va fi evaluata de achizitor.
Continutul ofertei
Oferta va contine:
 Copie ”conform cu originalul” după C.U.I.
 Propunere financiara, exprimata in lei exclusiv TVA
 Propunerea tehnica, va cuprinde descrierea produselor
ofertate, precum si toate informatiile semnificative, in vederea
verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile
tehnice prevazute la pct. 5 de mai jos.
Ofertantii pot depune oferta atat pentru fiecare lot in parte cat si pentru
mai multe loturi.
In calculul pretului final va fi luat in considerare (inclus) pretul produselor
si pretul transportului acestora pana la destinatia finala.
4.5. Posibilitatea retragerii sau
modificarii ofertei

Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage
oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si
numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.
In cazul in care operatorul economic doreste sa opereze modificari in
oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si
inregistrarea modificarilor respective de catre Achizitor pana la data
limita pentru depunerea ofertelor.
Operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica
oferta dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub
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sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea
contractului de servicii.
Orice oferta depusa la o alta adresa decat cea indicata mai sus sau
depusa dupa data si ora limita specificate sunt declarate intarziate si prin
urmare sunt respinse. Nu se accepta oferte alternative.
4.6. Informaţii
referitoare la termenele pentru
livrarea bunurilor/ prestarea
serviciilor/ execuţia lucrărilor
4.7 Modalităţi de contestare a
deciziei achizitorului de atribuire a
contractului de achiziţie şi de
soluţionare a contestatiei

4.8 Clauzele contractuale
obligatorii, inclusiv condiţiile de
actualizare/ modificare a preţului
contractului de achiziţie

Termenul pentru livrare a produselor este maxim 10 zile de la semnarea
contractului
Notificarile privind eventualele contestatii se vor depune, in scris, la
sediul ASOCIATIA ROMAN DE TRANSER TEHNOLOGIC SI INOVAREARoTT, str. Stefan cel Mare, nr.12, jud. Dolj, cod postal 200130, Tara:
Romania, Telefon/Fax: 0251. 412775; 0251.418882, in termen de 5 zile
de la comunicarea rezultatului evaluarii ofertelor. Contestatiile vor fi
solutionate de comisia de evaluare a ofertelor numita prin decizie,
comunicarea fiind facuta catre contestatar si ceilalti ofertanti in termen
de 1 zi lucratoare de la adoptarea masurilor pe care achizitorul le
considera necesare pentru remedierea pretinsei incalcari, inclusiv
suspendarea procedurii deatribuire sau revocarea unui act emis in
cadrul respectivei proceduri.

Preturile oferite nu vor putea fi modificate pe perioada derularii
contractului.

5. Descrierea obiectului contractului (specificaţiile tehnice)

Specificatii/Cerinte tehnice
Nr.crt.

Descrierea produsului

UM

Cantitat
e

buc

2

LOT 1 : Laptop-uri; CPV 30213100-6
1

Procesor:
Procesor

HDD & RAM

Model si Platforma procesor:
Frecventa procesor (GHz):
Capacitate HDD:
Tip unitate stocare:
Viteza de rotatie (rpm):
Interfata HDD:
Numar HDD:
Memorie standard:
Module Memorie:
Tip RAM:
Memorie maxima suportata:
Sloturi memorie:
Chipset video:

Display & Video

Memorie video ram:
Rezolutie optima:

Intel Core i3 (sau echivalent)
Ivy Bridge Intel Core i3-3110M
(sau echivalent)
2.4
500GB
HDD
7200 RPM
SATA
1
4GB
1 x 4GB
DDR3 1600MHz
8GB
2
Intel HD Graphics 4000 (sau
echivalent)
Integrata
1366 x 768
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Comunicatii

Porturi

Multimedia

Diagonala LCD
Tip display:
Reproducere culori (milioane):
Wireless
Bluetooth:
Retea:
Modem:
eSATA:
HDMI:
VGA:
RJ45:
Microfon:
DC-in:
USB 3.0:
Unitati citire/scriere:
Audio:
Camera:
Card reader:
Sistem de operare:

15.6
HD LED
16.7
WLAN Intel b/g/n
Bluetooth 4.0
LAN 10/100/1000
Nu
1
1
1
1
1
1
2 x USB 3.0
SuperMulti DL DVD-RW
Boxe stereo 2 x 2W
HD-720p webcam + mic
Card Reader 4-1
Windows 8 64 bits Pro (sau
echivalent)

Garantie minim 24 luni

LOT 2: Imprimante multifunctionale; CPV 30232110-8
1

Format:
Tehnologie:
Tip:
Sistem

Functii disponibile:
Memorie:
Memorie maxima (MB):
Procesor
Duplex:
Dimensiuni mediu printare:

Imprimanta
Copiator
Tip mediu printare:

A4
laser
Monocrom
Imprimare / Copiere / Scanare /
Fax
256MB
256MB
800MHz
Automat
A4
A5
A6
B5 (JIS)
Hartie
(simplă
uşoară
grea
bond
color
hartie cu antet
preimprimată
preperforată

buc

2
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reciclată
aspră)
plicuri
etichete
folii transparente
carton
HP PCL 5e
HP PCL 6
Postscript de nivel 3
imprimare directă PDF (v 1.7)

Limbaj imprimanta:
Viteza printare alb/negru
(ppm):
Rezolutie la printare albnegru (dpi):
Viteza copiere alb/negru
(cpm):
Rezolutie la copiere
alb/negru (dpi):
Zoom copiere (%):
Rezolutia optica de scanare
(dpi):
Functii scanner:
Scanner
Fax
Consumabile

Viteza transmisie fax
(sec/pag):
Capacitate memorie
receptie (pag):
Interfata:
Retea:
Wireless:

Altele
Garantie :

Sistem de operare:

33
1200 x 1200 dpi
33
600 x 600 dpi
25/400%
max. 1200 dpi (monocrom)
max. 600 dpi (color)
Scanare direct către e-mail
scanare către folder de reţea
scanare către cloud
3 sec./pag.
max. 300 pag.
USB 2.0
Retea
Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Nu
Microsoft Windows 7 pe 32 biţi şi
64 biţi (sau echivalent)

minim 12 luni

LOT 3: Videoproiectoare CPV 38652120-7
1

Lumeni mod normal
Rezolutie nativa
Rezolutii su ortate
Contrast
Lentile F
Distanta focala f
Putere lampa
Durata de viata lampa (mod normal)
Durata de viata lampa (mod economic)
Marime imagine

buc
4000 ANSI
1024 x 768 pixeli
VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200)
5300:1
2.59 - 2.87
16.88 - 21.88 mm
300 W
3000 ore
4000 ore
25" - 300"

2
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Rata refresh orizontala
Rata refresh verticala
Nivel zgomot mod normal
Nivel zgomot mod economic
Boxe integrate
Conectori
D-Sub
HDMI
RS-232
S-Video
Composite Video
Audio L/R
Audio Out
USB type B
LAN RJ-45

31 - 102 KHz
23 - 120 Hz
35 dB
30 dB
1x 10 W
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Garantie minim 36 luni

LOT 4: Ecran de proiectie CPV: CPV 38653400-1
Lungime ecran(cm):
200
1
Inaltime ecran(cm):
Format ecran:
Montaj pe:
Ecranul este actionat:
Factor de reflexie:
Bordura ecran:
Ecran destinat pentru proiectie din:

buc

1

buc

3

200
''1:1
trepied
manual
1.2
da
fata

Garantie minim 12 luni

LOT 5: Telefoane mobile; CPV 32250000-0
1

Generalitati :
Tip :
Sim :
Display
Ecran :
Rezolutie
Marime display
Touchscreen
Procesor :
Model
Frecventa
Nuclee
Memorie :
Memorie interna flash

Slide
Single sim
Capacitive touchscreen
AMOLED
16M colors (sau echivalent)
360 x 640 pixeli
4.0 inch
Da
ARM 11 (sau echivalent)
680 MHz
Single Core
16 GB
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RAM
Rezolutie
Camera foto secundara
Inregistrare Video :
Inregistrare video
Caracteristici

256 MB
8 mpx
Da

720p
25fps
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
Retea :
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100
Sistem operare :
Symbian 3 OS (sau echivalent)
GPRS
Class 32
EDGE
Class 32
3G
HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps
WLan
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth
Da
GPS receiver
Ssuport A-GPS,
v2.0 microUSB
USB
USB On-the-go support
WAP
Da
Browser
WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds
Tip acumulator
Li-Ion
Facilitati :
Numere in agenda
Nelimitat,
Registru apeluri
Detaliat, 30 zile
Sunete Apel
MP3, WAV
Vibratii
Da
Mesaje
SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
Radio FM
Stereo cu RDS
MP3-Player
MP3/WAV/eAAC+/WMA
Ceas
Da
Alarma
Da
Jocuri
Da
Inregistrare voce
Da
- Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Video/photo editor
Alte functii :
- TV-out (720p video) via HDMI and composite
- 3.5 mm jack
Garantie minim 12 luni

Presedinte ARoTT
dr. ing. Gabriel Vladut

Asistent coordonator activitati
organizatie partenera,
Camelia Cojocaru
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FORMULARE

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”

Formular. Nr. 1
OPERATORUL ECONOMIC
___________________
(denumire / sediu )

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către : ASOCIATIA ROMAN PENTRU TRANSER TEHNOLOGIC SI INOVARE- AROTT,
Stefan Cel Mare 12, cod poştal 200130,, Localitate Craiova, Ţara: România

Ca urmare a Anuntului de invitatie de participare din data de _________, privind atribuirea contractului
de achiziție de “echipamente IT si periferice”, noi _________________________________
(denumirea/ numele operatorului economic) vă transmitem alăturat următoarele:
Plicul/coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, un exemplar în original:
1. Oferta tehnica;
2. Oferta financiara;
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

Data completării ___________
Cu stimă,
Operator economic,
_____________________
(semnătura autorizată
şi ştampilă)
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Formular nr. 2

..............................................
(denumirea/numele ofertant)
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Către ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE- AROTT,
Stefan Cel Mare 12, cod poştal 200130,, Localitate Craiova, Ţara: România

1.

Examinând

documentaţia

pentru

ofertanţi,

subsemnaţii,

reprezentanţi

ai

ofertantului

..............................................(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să furnizam “ echipamente IT si
periferice”, pentru suma de ............lei(suma în litere şi în cifre), la care se adaugă TVA în valoare de
.........lei (suma în litere şi în cifre.)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam
“echipamente IT si periferice„, în graficul de timp solicitat de catre ASOCIATIA ROMANA PENTRU
TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE- AROTT
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă 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. 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.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi 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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Formular nr. 3

Declaratie de respectare a prevederilor art. 14 din OUG 66/2011 privind conflictul de interese

Subsemnatul ........................................... avand functia de ..................................................................
la ..................................................................., cu sediul in ............................, in calitate de reprezentant
legal al ofertantului, declar pe propria raspundere cunoscand dispozitiile articolului 292 Cod penal cu
privire la falsul in declaratii, ca societatea si angajatii

nu sunt in conflict de interese, conform

prevederilor Cap. II, Sectiunea a 8-a a O.U.G. nr. 34/2006 si art.14 din OUG 66/2011, si anume a
situatiei in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre
membrii comisiei de evaluare si ofertanti sau in care ofertantul castigator detine pachetul majoritar de
actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie, in cadrul procesului de achizitie de
“echipamente IT si periferice”,

din data de ......................., avand ca achizitor ASOCIATIA

ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE- ARoTT

......................................

...........................................

(Data)

(Numele si Prenumele
Reprezentantului Legal
al Ofertantului
(Semnatura)
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CONTRACT DE FURNIZARE
Nr. .......... / ..........................

Asociatia Româna pentru Transfer Tehnologic si Inovare- ARoTT Craiova, cu sediul in
Craiova, str. Stefan cel Mare, nr. 12 , judetul Dolj, tel 0251-412290, fax 0251-412290 Înregistrată
la Registrul special al Asociatiilor cu nr. 84/08.01.2007 CUI 20968258,, cont bancar
RO25BPOS17006947383RON05 deschis la BANC POST SUCURSALA Craiova, reprezentata prin
Presedinte Vladut Gabriel Catalin in calitate in calitate de de ACHIZITOR, pe de o parte, şi
..............................................., adresa/sediul.........................................................,
telefon/fax ......................................, numărul de înmatriculare ................................................., codul
fiscal
................., cont (trezorerie, bancă).................................... ..................................................,
reprezentat prin.......................... ..............................................................................., având
funcţia ............................................................, în calitate de FURNIZOR,
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 - Obiectul prezentului contract constă în achiziţionarea de „“echipamente IT si
periferice” necesare pentru implementarea proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane
din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul,
managementului in vederea eficientizarii procesului
de transfer tehnologic” (nr. ref.
POSDRU/81/3.2./S/48531)” conform Anexa 1 ce face parte integranta din prezentul contract. Proiectul
este finanţat din următoarele surse: Contribuţie publică naţională – 6%, Contribuţie comunitară – FSE
– 94%. Cofinanţarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a
întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii”.
II. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
Art.2 Valoarea cumulată a produselor achiziţionate pe baza comenzilor va fi în limită maximă
de ______________ (fără TVA).
Plata se va efectua în maxim 30(treizeci) zile de la livrarea produselor, în contul bancar al
Furnizorului.
III. TERMENUL DE VALABILITATE AL CONTRACTULUI
Art.3 – Prezentul contract este valabil de la data semnării până la data de 25.07.2013.
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IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI
Art.4 Executarea contractului începe odată cu semnarea lui de către ambele părţi.
V. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
Art. 5 Documentele contractului sunt:
 Documentatia pentru ofertanti
 Propunerea tehnica
 Propunerea financiara

VI. TERMEN DE LIVRARE A PRODUSELOR
FURNIZORUL are obligatia de a livra produsele solicitate prin comanda de catre ACHIZITOR in
termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului.
VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.6 – Drepturile şi obligaţiile FURNIZORULUI:
a). Are obligaţia de a supraveghea livrarea produselor ce fac obiectul prezentului contract, în
baza comenzilor ferme ale ACHIZITORULUI, în termenul şi în condiţiile stabilite de comun acord;
b). Are dreptul de a cere plata serviciilor efectuate, la termenul stabilit în prezentul contract.
Art.7 – Drepturile şi obligaţiile ACHIZITORULUI:
a). Are obligaţia de a plăti la termenele stabilite contravaloarea produselor livrate de
FURNIZOR;
b). Are dreptul de solicita orice alte informaţii pe care acesta le consideră necesare pentru
îndeplinirea contractului.
VIII . PENALITĂŢI
Art.8 – Pentru plata cu întârziere a facturilor, ACHIZITORUL datorează FURNIZORULUI
penalităţi de 0,1% din valoarea neachitată, pe zi întârziată, conf. Art.4 lit.b).
Art.9 – Pentru nedispunerea livrarilor FURNIZORUL datorează ACHIZITORULUI penalităţi de
0,1% din valoarea comenzii, pe zi întârziată.
IX. FORŢA MAJORĂ
Art.10 – Se consideră forţă majoră orice situaţie sau eveniment imprevizibil şi independent de
voinţa părţilor contractante, care împiedică parţial sau total îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
În caz de forţă majoră, îndeplinirea obligaţiilor contractuale se amână cu durata de persistenţă a
situaţiei sau evenimentului considerat ca atare.
Dacă forţa majoră continuă mai mult de 2 (două) luni, partea afectată poate solicita rezilierea
contractului.
Începutul şi sfârşitul cazului/cazurilor de forţă majoră se aduce la cunoştinţa celeilalte părţi prin
scrisoare recomandată, într-un interval de 10 zile, cu atestarea organelor competente asupra
autenticităţii cazului de forţă majoră.
Partea contractantă care nu îndeplineşte condiţiile stipulate în paragraful precedent preia asupra sa
răspunderea irevocabilă ce rezultă din riscurile şi urmările cazului respectiv de forţă majoră.
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X. C L AU Z E D E JU RI S DI CŢ IE
Art.11 - Eventualele litigii apărute între părţile contractante se vor soluţiona pe cale amiabilă
sau, dacă este cazul, de către judecătoria competentă.
XI . CL AU Z E S P EC I AL E
Art.12 – Orice modificare la prezentul contract se poate face numai prin acte adiţionale.
Încheiat astăzi ............................., în 2 (două) exemplare, ambele cu titlu de original, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.
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