
CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE Nr. 13042/11.09.2019 

Preambul 

Incheiat in temeiul Legii nr. 98/2016, privind achizitiile publice precum si a Hotararii nr. 395 din 
2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea 
contractului de achizitie publica/acordului-cadru, intre ; 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

1.1. creart - CENTRUL DE CREATIE, ARTA SI TRADITIE AL MUNICIPIULUI 
BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, Piata Alexandru Lahovari nr. 7, sector I, cod unic de 
inregistrare 4266901, cont RO57 TREZ 7012 1033 5000 XXXX, deschis la Trezoreria sector 1, 
reprezentata prin d- na Nicoleta Claudia Popa- Director , in calitate de Achizitor, pe de o parte, 

�i 

1.2. ZEEDO MEDIA SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti. Sect. 5 ,Str Valea Hartibaciului Nr. 25, avand 
adresa de corespondenta in Bucuresti sector 1, Bd. Alexandru loan Cuza 98A CUI RO32062869, Nr. Ord. 
Reg. Com. 140/9377/2013 cont nr. RO14TREZ7055069XXX008333 deschis la Trezoreia Sect. 5 
Bucuresti, reprezentata prin                                  denumita m continuare Furnizor, pe de alta parte, cu 
respectarea urmatoarelor clauze: 

II. DEFINffil

2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract - prezentul contract �i toate anexele sale;
b. achizitor �i furni7.0r - paqile contractante, a�a cum sunt acestea numite 'i'n prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil Furnizorului de catre Achizitor, 10 baza contractului, pentru
indeplinirea integrala �i corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamente si orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care
Furnizorul se obliga, prin contract, sa le fumizeze Achjzitorului;
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitatile legate de furnizarea produselor, cwn
ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie �i
orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora �i esentiala a componentelor rezulta un produs nou,
recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de
componentele sale. Originea produselor �i serviciilor poate fl distincta de nationalitatea furnizorului;
g. destinape finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
h. forta majora - reprezinta o imprejurare de origine extema ce are caracter extraordinar, absolut
imprevizibila �i inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza gr�elii sau
vinei acestora, �i care face imposibila executarea �i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea everumente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este
considerat forta majora un
i. everument asemenea celor de mai sus care, fiira a crea o imposibilitate de executare, face extrem de
costisitoare executarea obliga�ilor uneia din parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

III. INTERPRETAREA CONTRACTULUI
3.1. Terrnenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu Se-B:oeiOYI 

mod diferit. 



IV. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. Prin prezentul act, Furnizorul se obliga sa asigure furniz.area (inclusiv sa livreze transporte, 
monteze/instaleze la sediu1 Achizitoru1ui in vederea dotarii salii multifunctionale Teatrelli, respectiv sa 
predea Achizitorului pana eel tarziu in data de 17.09.2019 produsele enumerate mai jos in cantitatile si 
specificatiile tehnice cuprinse in propunerea financiara generala transmisa de catre Furnizor, conform 

achizitiei atribuite prin SEAP, si inregistrata de catre Achizitor cu nr. 13000/11.09.2019 respectiv; 
• Pereche Adam Audio A77X- 4 bucati, in valoare de 6.800 lei cu TVA/buc (CPV 32330000-5)

.Cod unic de achizitie :DA23834868;
• Novation Circuit Mono Station, -1 buc, in valoare de 2380 lei cu TV A/buc (CPV 32330000-5)

.Cod unic de achizitie :DA23834738 ;
• Novatition Circuit , l buc, in valoare de 2.280 lei cu TV A/ buc (CPV 32330000-5). Cod unic de

achizitie :DA23834062 ;
• ROLAND VT-4, 1 buc, in valoare de 2.250 lei cu TVA/buc (CPV 32330000-5).Cod unic de

achizitie DA23834553 ;
• GORG MONOLOGUE RD, 1 buc, in valoare de 2.352 lei cu TV A/buc .(CPV 32330000-5). Cod

unic de achizitie DA23834521- ;
• EMPRES EFFECTS ZOIA, 1 buc, in valoare de 2.300 lei cu TVA (CPV 32330000-5). Cod unic

de achizitie DA23834486 ;
• STRYMON BIG SKY, I buc in valoare de 2.299 lei cu TVA ( CPV 32330000-5). Cod unic de

achizitie DA 23834936;
• SONAR WWORKS REFERENCE 4 STUDIO EDITION WITH MIC (soft de cablare a

sunetului), 1 buc in valoare de 2.289 lei cu TV A ( CPV 32351300-1 ) .  Cod unic de achizitie DA
23834429.

• STRYMON TIMELINE DELAY , 1 buc in valoare de 2.209 lei cu TV A ( CPV 32351300-1 ).
Cod unic de achizitie :DA23835010.

V. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA 

5.1 Pretul contractului, respectiv pretul produselor furnizate Achizitoru1ui mentionate la art. IV ( inclusiv 
pentru serviciile accesorii prestate de catre Furnizor, respectiv montare, setare si punere in functiune) este 
de 45.559 Lei, cu TVA, conform propunerii tehnico financiare generate transmisa de catre Fumizor si 
inregistrata de catre Achizitor cu 13000/11.09.2019, anexata. 
5.2. Suma totala a contractului, cu TV A, va fi achitata de catre de Achizitor, Furnizoru1ui in tennen de 
maxim 7 zile calendaristice de la livrarea produselor si semnarea receptiei aferente de catre parti ( 
inclusiv a serviciilor accesorii prestate), efectuata la sediul Achizitorului, prin ordin de plata, in contul 
Prestatoru1ui sus mentionat, in baza facturii emise de catre acesta. 
5.3. In cazul in care Achizitoru1 nu achita factura aferenta emisa de catre Furnizor, in tennen de maxim 7 
zile calendaristice de la data fumizarii produselor sus mentionate si semnarea receptiei de catre paqile 
contractante din motive neimputabile acestuia datorate nevirarii fondurilor necesare de la ordonatoru1 
principal de credite, Fumizorul nu are dreptul de a pretinde plata de daune-interese. Achizitoru1 va achita 
contravaloarea facturilor neachitate din motive neimputabile tn termen de maximum 15 zile de la data 
virarii fondurilor cu aceasta destinatie. 

VI. DURATA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract de fumizare produse intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si 
este valabil pana la data stingerii tuturor obligatiilor contractuale ce decurg din executarea sa. 

VII. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

7.1. Documentele contractu1ui sunt: 
a) actele aferente de achizitie publica ;
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b) propunere tehnica si financiara generala transmisa de catre Furnizor si inregistrata de catre 
Achizitor cu 13000/11.09.2019. 

VIII. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACT ANTE
8.1. Achizitorul se obliga:
a). sa receptioneze la sediul sau prin reprezentantii desemnati produsele comandate, enumerate la art. IV,
in prezentul contract, in cantitatile si specificatiile tehnice cuprinse in propunerea financiara transmisa de
catre Furnizor,conform atribuirii SEAP, la termenul stabilit de ambele parti.
b). sa achite F urnizorului pretul produselor sus mentionate, in termen de maxim 7 zile calendaristice de la 
livrarea acestora in baza Facturii emisa de Fumizor, si a procesului verbal de receptie calitativa �i 
cantitativa aferent produselor achizitionate sus mentionate, semnate de catre ambele parti 
8.2. Furnizorul se obliga : 
a). sa livreze, predea, respectiv sa puna la dispozitia Achizitorului la sediul acestuia, pana eel tarziu in data 
de 17.09.2019, inclusiv sa livreze transporte, monteze/instaleze la sediul Achizitorului in vederea dotarii 
salii multifunctionale Teatrelli, produsele mentionate mai sus la art. 4.1, in cantitatile si specificatiile 
tehnice cuprinse in propunerea financiara generala transmisa de catre Furnizor, conform achizitiei atribuite 
prin SEAP si inregistrata de catre Achizitor cu nr. 13000/11.09.2019. 
b). sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror: 

• reclamatii �i actiuni in justitie, ce rezulta din 'incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate;

• daune-interese, costuri, taxe �i cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care
o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre Achizitor.

IX.RASPUNDEREA CONTRACTUALA
9.1. in cazul in care, din vina sa exclusiva, Furnizorul nu i�i indepline�te obligatiile asumate, Achizitorul
are dreptul de a factura penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,0 I% din valoarea
neprestata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
9.2. ln cazul in care Achizitorul nu i�i onoreaza obligatiile 10 termen de 7 zile de la expirarea perioadei 
convenite, acestuia ii revine obligatia de a achita ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala 
de 0,01 % din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pina la indeplinirea efectiva a obligatiilor 
contractuale. 
9.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pfu1i, i'n mod culpabil, 
da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului �i de a 
pretinde plata de daune-interese. 
9.4. Achizitorul 'i�i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresatii 
Fumizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare 
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despiigubire pentru Furnizor. In acest caz, 
Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita 
pana la data denuntiirii unilaterale a contractului. 
9.5 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de ciitre una dintre parti, in mod culpabil, da 
dreptul piiftii lezate de a considera contractul reziliat de drept �i de a pretinde plata de daune-interese. 
9.6 Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract �i in situatia tn care alocarea 
resurselor financiare a fost sistatii. 

X. RECEPTIE, INSPECTII SI TESTE
10.1. Achizitorul, prin reprezentatul sau desemnat are dreptul de a inspecta �i/sau testa produsele, pentru a
verifica confonnitatea acestora, cu specificatiile din propunerea tehnica
10.2. Lnspectiile �i testele din cadrul receptiei (calitative si/sau cantitative) se vor efectua la destinati
finala a produselor (montarea/intalarea produselor), la sediul Achizitorului, situat in .,..·,, ,u.-"'"'"'
Lahovari, nr. 7, Sect. 1, Bucuresti.
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10.3. Daca produsele inspectate sau testate nu corespund specificatiilor, Achizitorul are dreptul sa le 
respinga, iar Furnizorul f'ara a modifica pretul contractului are obligatia: 

a) de a 1nlocui produsele refuzate;
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificapilor tehnice.

10.4. Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa �i daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau 
amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate �i testate de Furnizor, cu sau rara participarea unui 
reprezentant al Achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 
10.5. Prevederile clauzelor 10.l.a-10.4, nu ii vor absolvi pe Furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau 
altor obligatii prevazute in contract. 

XI. LIVRAREA PRODUSULUI

11.1. Furnizorul se obliga sa fumizeze, respectiv sa vanda, livreze, sa probeze (inclusiv sa intretina, in 
perioada de garantie ) la sediul Achizitorului, produsele ce fac obiectul prezentului contract, in cantitatile 
si specificatiile tehnice cuprinse in propunerea financiara sus mentionata, anexata, transmisa de catre 
Fumizor 
11.2. Fumizorul se obliga sa furnizeze, livreze, produsele sus mentionate, la sediul Achizitorului pana eel 
tarziu in data de 17.09.2019 . 
11.3. La expedierea produselor, Furnizorul are obligatia de a comunica, tn scris, atat Achizitorului si/sau, 
dupa caz, societatii de asigurari datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, 
cantitatea, locul de incarcare �i locul de descarcare. 
11.4. Fumizorul va transmite Achizitorului documentele care insotesc produsul, respectiv, factura 
fiscala,certificat de calitate,certificat de garantie. 
11.5 Certificarea de catre Achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parpal sau total se face numai 
dupa instalarea si testarea acestora si semnarea receptiei aferente semnate de partile implicate (Achizitor si 
Furnizor). 
11.6 Livrarea produselor se considera mcheiata in momentul In care sunt mdeplinite prevederile clauzelor 
de receptie a produselor predate. 

XII. ASIGURAREA PRODUSULUI

12.1. Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele fumizate prin contract impotriva pierderii 
sau deteriorarii nepreviizute la fabricare, transport, depozitare �i livrare, in funcpe de termenele de livrare 
convenite impreuna cu Achizitorul. 

XIII. GARANTIA PRODUSULUI

13.1. Fumizorul are obligatia de a garanta ca produsele fumizate prin contract sunt noi, nefolosite. De 
asemenea, Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract vor functiona la 
parametrii solicitati, in conditii normale de funcµonare. 
13.1.a. Perioada de garantie generala acordata produsului de catre Fumizor este cea declarata tn oferta 
tehnica si anume 24 luni. 
13.2.b. Perioada de garantie sus mentionata, a produselor sus mentionate ( inclusiv a accesoriilor 
acestora), 'incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea si testarea acestora de catre Furnizor 
la sediuJ Achizitorului, stabilita de comun acord de partile contractante 
13.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorul, In scris, orice plangere sau reclamatie ce 
apare tn conf ormitate cu aceasta garantie. 
13.4. La primirea unei astfel de notificari, Fumizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a 
fnlocui produsele in perioada convenita, f'ara costuri suplimentare pentru Achizitor. 
13.S. Daca Fumizorul dupa ce a fost fo�tiintat nu va remedia defectul in perioada convenita, Achizitorul
are dreptul de a Iua masuri de remediere pe riscul �i pe cheltuiala Fumizorului �i rara a aduce niciun
prejudiciu oricaror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea fata de Furnizor prin contract.
13.6 Garantia produselor sus-mentionate nu se aplica in cazul:
(i) nerespectarii instructiunilor de operare si exploatare a produselor;
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(ii)uzurii unor piese si materiale (in cazul unor utilizari normale a produselor);
(iii) degradarii in urma unor cauze exterioare intre care: socuri, zgarieturi, pete, depuneri, supratensiuni
Ia alimentarea cu energie electrica, descarcari electrice, inundatii, etc.
13. 7. Defectiunjle aparute in perioada de garantie din culpa Achizitorului, datorate unei exploatari
necorespunzatoare, vor fi remediate de catre Furnizor contra cost.

XIV. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

14.1. Pentru produsele livrate �i pentru serviciile prestate, platile datorate de Achizitor, Furnizorului sunt 
cele declarate in propunerea financiara si tehn.ica (anexata la contract). Nu este posibilil. ajustarea pretului 
contractului. 

XV. CESIUNEA SI SUBCONTRACTAREA CONTRACTULUI

15.1 Furnizorul are obligatia de a nu cesiona si sau subcontracta prezentul contract fara acordul scris al 
Achizitorului. 
15.2 (1) Fumizorul are obligatia de a prezenta la tncheierea contractului sau oricand solicita Achizitorul, 
inainte, in timpul derularii contractului si/sau dupa finalizarea acestuia, toate contractele incheiate cu 
subcontractanpi desemnati. 
(2) Lista subcontractanplor, cu datele de recunoa�tere ale acestora, cat �i contractele incheiate cu ace�tia se
constituie in anexe la contract.
15.3 (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul 1n care fodepline�te prezentul
contract.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Furnizor de modul in care 1'�i indepline�te partea sa
din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor dacil. ace�tia nu i�i indeplinesc
partea lor din contract.
15.4 Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu �i-a indeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului �i va fi notificata Achizitorului.
15.5 Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina,
lil prealabil, acordul scris al Achizitorului.
15.6. Cesiunea nu va exonera Furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

XVI. FORT A MAJORA

16.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
16.2. Porta majora exonereazil. piit1ile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toatil. perioada in care aceasta actioneazil.. 
16.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata 'in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
16.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat �i fo 
mod complet, producerea acesteia �i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie 1'n vederea limitarii 
consecintelor. 
16.5. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte piirti incetarea 
cauzei acesteia in maximum 15 zile de la i'ncetare. 
16.6. Daca forta majora actioneazii sau se estimeazii ca va actiona o perioada mai mare de 6 !uni, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti focetarea de drept ·a prezentului contract, rara ca vreuna din 
pfu1i sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 

XVII. REZILIEREA CONTRACTULUI

17.1 In cazul i'n care Fumizorul nu reu�e�te sa-$i !Ildeplineasca obligatiile asumate 
dreptul de a rezilia de indata contractul . 

5 



XVIII. SOLUTIONAREA LITIGilLOR
18.1. Achizitorul �i Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau 1n legatura cu 1ndeplinirea
contractul ui.
18.2. In cazul in care dupa 15 de zile de la foceperea acestor tratative, Achizitorul �i Furnizorul nu reu�esc
sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze
Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti.

XIX. INT ARZIERI LA INDEPLINIREA CONTRACTULUI
19.1. Fumizorul are obligatia de a indeplinii prevederile contractului de fumizare in perioada stabilita de
comun acord cu Achizitorul
19.2 Daca pe parcursul indepliniiii contractului Furnizorul nu va respecta termenul de livrare, acesta are
obligatia de a notifica, in timp util, Achizitorul modificarea perioadei de furnizare asumate in tennenul de
livrare
19.3 In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a tennenului de livrare a
produsului, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati
Furnizorului.

XX. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
20.1. Limba care guverneazii contractul este limba romiina.

XXI. INCETAREA CONTRACTULUI
21.1 Contractul poate inceta:
a). la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;
b). la solicitarea Achizitorului, printr-o notificare scrisa, transmisa inainte de implinirea termenului
contractual;
c). prin acordul ambelor parti contractante ;
d). cand una din parti, cesioneazii drepturile �i obligatiile sale previizute de prezentul contract fara acordul
celeilalte;
21.2. In situatia in care in perioada duratei contractuale se incalca dispozitiile prezentului contract, acesta
este desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alte fonnalitati prealabile.
21.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
21.4. Prevederile prezentului articol nu 1nlatura raspunderea pfu1ii care in mod culpabil a cauzat focetarea

contractului.

XXII. COMUNICARI
22.1.a. Orice comunicare rntre parp, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sii fie
transmisa fo scris.
22.l.b. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat �i in momentul primirii
acestuia. 
22.2. Comunicarile intre parti se pot face �i prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii 'in scris a 
primirii comunicarii. 

XXIII. DISPOZITII FINALE
23.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la informatiile mentionate in acesta 
se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informatiile de interes public. 
23.2 Partile contractului au obligatia implementarii si respectarii unor masuri de transparenta institutionala 
§i de prevenire a cornptiei, conform prevederilor lega\e in vigoare. Coruptia, mita sau delapidarea de orice
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forma sunt interzise. Atat conducerea Prestatorului cat si a Achizitorului precum si angajatii acestora 
trebuie sa se comporte astfel incat sa nu apara dependente sau obligatii personale. 
23.3. Este interzisa oferirea, promiterea, darea de bani sau de bunuri, direct sau indirect, angajatilor 
Prestatorului care efectueaza activitatile prevazute in prezentul contract, in scopul influentarii adoptarii 
unei anumite decizii sau executarii activitatilor care se incadreaza in indatoririle de serviciu ale acestora. 
23.4. Achizitorul se obliga sa semnaleze imediat conducerea Prestatorului cu privire la orice fapta a 
angajatilor Prestatorului care se incadreaza in sfera infractiunilor de coruptie sau asimilate acestora. Fara 
ca enumerarea sa aiba un caracter limitativ, prin fapte de coruptie se intelege: luarea de mita, primirea de 
foloase necuvenite, traficul de influenta, conflictul de interese sau incompatibilitati. 
23.5. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Noului Cod Civil, Legii nr. 98/2016, 
privind achizitiile publice. 
23.6. Prezentul contract a fost incheiat astazi, l 1.09.2019, la sediul Achizitorului, in doua exemplare 
originate, ciite unul pentru fiecare parte contractanta. 

ACHIZITOR 
creart - CENTRUL DE CREATIE, 
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FURNIZOR 

ZEEDO MEDIA SRL 




