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 Nr. 13316 / 31.08.2021 

 

CONTRACT  DE  FURNIZARE  
 

1.Partile contractante 
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile ulterioare, s-a 
incheiat prezentul contract de furnizare 

Intre 

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL , cu sediul în oras 
Techirghiol, B-dul. Dr. Victor Climescu, nr. 34-40, cod poştal 906100, judet Constanta, telefon 

0241/481.721, fax 0241/735.705, CIF - 4300868, cont deschis la Trezoreria oras Eforie, reprezentat 
legal prin manager - ȚUCMEANU Elena-Roxana, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 

  şi   

S.C. BRAND CLASS COMPLET S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Margeanului nr.40, 
bloc M100, sc.1, et.4, ap.14, sector 5, telefon 0723.301.660, Numar de Inmatriculare  Registrul 

Comertului J40/2965/2015, C.U.I. 34218876, cont IBAN deschis la Trezoreria Sector 5 Bucuresti, 
reprezentata legal prin administrator – Viorica NUTA, in calitate de FURNIZOR, pe de alta parte. 

 
2.Definiţii   

2.1 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. produse – echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la 

prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului; 
e. servicii – servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, 

cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de 
garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
f. origine – locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când 

prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un 
produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau 

prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de 
naţionalitatea furnizorului. 
g. destinaţie finală – locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele; 

h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2020 – Camera 
Internaţională de Comerţ (CIC); 

i. forţa 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 forţa 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. 
j. zi – zi calendaristică; an – 365 de zile. 

 
Interpretare 
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În 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. Referirile la orice parte 
vor include de asemenea si pe succesorii si cesionarii autorizati. 
Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică 

în mod diferit. In scopul calcularii perioadelor de timp exprimate in zile sau in Zile lucratoare, atat 
prima cat si ultima zi vor fi incluse. Daca ultima zi a vreunui termen nu va fi o Zi lucratoare, 

respectivul termen va fi considerat implinit in Ziua Lucratoare imediat urmatoare;   
Titlurile din prezentul Contract sunt introduse doar in scopul facilitarii referirilor si nu afecteaza 
interpretarea Contractului. Toate referirile din prezentul Contract la o “clauza” sau la o “anexa” 

trimit la clauza sau anexa corespunzatoare din prezentul Contract, daca nu se mentioneaza altfel; 
Referirile la un acord sau document vor fi intelese ca referiri la respectivul acord sau document 

astfel cum ar fi acesta modificat, completat, schimbat, reformulat la anumite intervale de timp. 
 

3.Obiectul principal al contractului 

3.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele enumerate in Anexa nr.1, in perioada convenita si in 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, cu respectarea prevederilor legale in 

domeniu. 
3.2 Achizitorul se obligă să achiziţioneze produsele care fac obiectul prezentului contract, esalonat, 
prin comenzi emise in functie de necesitati, fara a se obliga ca pana la finalizarea contractului sa 

achizitioneze intreaga cantitate de produse mentionate in Anexa nr.1. Orice suplimentare a 
cantitatilor de produse se va face prin act aditional cu acordul partilor. 
 

4.Preţul contractului 

4.1 Valoarea totala estimata a contractului este de 49.536,90 lei fara TVA, valoarea cu TVA 

fiind de 53.995,23 lei 

4.2 Achizitorul se obliga a efectua plata contravalorii produselor furnizate in termen de maximum 
60 de zile de la emiterea facturilor de catre furnizor. 

5. Durata contractului 

5.1 Prezentul contract este valabil pentru luna Septembrie 2021. 

6. Executarea contractului 

6.1 Executarea contractului începe din data de 01.09.2021 

7. Documentele contractului   

7.1  Documentele contractului sunt: 
  a) referat necesitate nr.12896/24.08.2021; 

  b) nota de estimare nr.13092/26.08.2021; 
  c) nota justificativa nr.13093/26.08.2021. 
8. Obligaţiile principale ale furnizorului 

8.1 Furnizorul se obligă să furnizeze cantitatile solicitate prin nota de comanda emisa de catre 
achizitor, la cantina Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol in termen de maximum 48 

de ore de la emiterea acesteia. 
8.2 Furnizorul se obliga sa furnizeze achizitorului numai produse care prezinta solicitate de 
beneficiar, cu respectarea tuturor reglementarilor in domeniu. 

8.3 Furnizorul se obliga sa furnizeze achizitorului numai produse care prezinta caracteristici 
organoleptice corespunzatoare. 

8.4 Furnizorul se obliga sa transporte produsele care fac obiectul prezentului contract doar cu 
mijloace de transport autorizate sanitar, cheltuielile legate de transport urmand a fi suportate de 
catre furnizor.  
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8.5 Furnizorul se obliga ca toate produsele, furnizate achizitorului in baza prezentului contract, sa 

prezinte etichete care trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu denumirea produsului, lista 
ingredientelor, cantitatea neta, data de consum, condiţiile de depozitare, denumirea si adresa 
producătorului sau distribuitorului. 

8.6 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul, împotriva oricăror: 
      i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile 
sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 
      ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 

o astfel de încălcare rezultă din  culpa achizitorului. 
     iii) despăgubiri solicitate si obţinute de catre pacienţi care au legătura si sunt  determinate de 

calitatea produselor furnizate.  
9.7 Furnizorul este obligat sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea 
datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modif icarii, 

dezvaluirii sau accesului neautorizat, in conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, aplicabil in 
RO din 25.05.2018, si alte prevederi legale pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 
9. Obligaţiile principale ale achizitorului 

9.1 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele in momentul furnizării acestora, cu condiţia ca 

produsele furnizate: 
a) sa respecte cerinţele de calitate impuse prin contract; 
b) sa fie in cantităţile înscrise in notele de comanda; 

c) sa fie livrate cu respectarea termenului de livrare de maximum 48 ore de la emiterea notei de 
comanda. 

9.2 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul produselor furnizate în termen de 
maximum 60 de zile de la emiterea facturii de către acesta.  

10  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  

10.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 

echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului respectiv 0,04% pentru fiecare zi de 
intarziere, incepand cu prima zi lucratoare dupa data scadentei, pana la indeplinirea efectiva a 
obligatiiilor. Totalul penalitatilor pentru intarziere in decontare nu poate depasi cuantumul sumei 

asupra careia sunt calculate. 
10.2 În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile lucratoare de la 

expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală  de 0,04 % din plata neefectuată incepand cu prima zi lucratoare 
dupa data scadentei. Totalul penalitatilor pentru intarziere in decontare nu poate depasi cuantumul 

sumei asupra careia sunt calculate. 
10.3 In cazul incalcarii oricarei obligatii stabilite in sarcina furnizorului, contractul poate fi reziliat 

de plin drept, prin vointa achizitorului, fara notificare, fara nici o procedura prealabila si fara 
interventia la instanta judecatoreasca. 

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 prevederile contractului, propunerii tehnice, caietului de sarcini sau 

referat de necesitate. 
11.2 Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei (calitative si cantitative) se vor face la destinaţia finală 
a produselor, respectiv la cantina Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol. 

 
 

http://www.sbtghiol.ro/
mailto:sbtghiol@sbtghiol.ro


  

                 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

                                          SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 

            Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web: www.sbtghiol.ro ; E-mail: sbtghiol@sbtghiol.ro  

 4 

11.3 Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde, achizitorul are dreptul să îl 

respingă, rezervându-si totuşi dreptul de a apela la prevederile art.10.3, iar furnizorul are obligaţia 
in termen de 24 ore, fără a modifica preţul contractului: 
 a) de a înlocui produsele refuzate, sau 

 b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă din punct de vedere 
cantitativ si calitativ . 

11.4 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau 
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi 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. 

12.2 În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, furnizorul va lua în considerare, 
unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de 

manipulare grea în toate punctele de tranzit. 
12.3.Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei 
coletelor rămân în proprietatea achizitorului. 

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele 

13.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la sediul achizitorului, respectând datele de livrare 
din notele de comanda ale achizitorului.  

13.2 La expedierea produselor furnizorul va transmite achizitorului atât factura fiscală, completata 
cu denumirile si cantităţile produselor furnizate, valoarea acestora, numărul contractului in baza 

căruia au fost furnizate, nume delegat, CNP etc, cat si nota de comanda in baza căreia produsele au 
fost livrate. 
13.3 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face 

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 13.1-13.3. 

14. Perioada de garanţie acordată produselor   

13.1 Furnizorul nu va livra produse a căror perioada de garantie expira mai înainte de 120 zile 
calculate de la data livrării.  

14.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 
ce apare în legătura cu termenul de garanţie al produselor. 
14.3 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în perioada 

convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor.  
14.4 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 

convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele furnizorului, prin 
reducerea valorii facturii inaintate şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care 
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract, inclusiv dreptul de a apela la prevederile 

art.10.3 din prezentul contract. 
15.Ajustarea preţului contractului   

15.1 Pentru produsele livrate plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt in conformitate cu 
preturile declarate în Anexa nr.1. 
15.2 Preţul  produselor nu se va modifica pe toata perioada derularii contractului. 

 

16. Amendamente 
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16.1 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. 

16.2 Cu exceptia celor prevazute in mod expres in prezentul Contract, nici o renuntare la vreun 
drept sau privilegiu decurgand din Contract, inclusiv renuntarea cu privire la o incalcare a oricarei 

prevederi din prezentul Contract nu va produce efecte decat daca este facuta in scris, iar , cu 
exceptia cazului in care se prevede altfel, renuntarea respectiva nu va produce efecte decat in 
situatiile si pentru scopurile pentru care renuntarea este acordata si o astfel de renuntare nu va 

functiona ca o renuntare cu privire la nici o prevedere a prezentului contract si nici ca o renuntare 
referitoare la aplicarea sau o incalcare pe viitor a prevederii care a facut obiectul renuntarii. 

16.3 Cu exceptia celor prevazute in mod expres in prezentul contract, partile convin ca nicio situatie 
de neexercitare sau de exercitare cu intarziere din partea oricarei parti, a oricarui drept sau 
privilegiu in temeiul prezentului contract nu va opera ca o renuntare la acestea. Prelungirea 

termenelor pentru executarea unei obligatii sau pentru o actiune in temeiul prezentului contract nu 
va fi considerat ca o prelungire a termenelor pentru executarea unei alte obligatii sau actiuni. 

16.4 Cu exceptia celor prevazute in mod expres in prezentul contract , partile convin ca nici o 
situatie de exercitare unica sau partiala a oricarui drept sau privilegiu in baza prezentului contract 
nu va impiedica o exercitare ulterioara a aceluiasi drept sau exercitarea oricarui alt drept sau 

privilegiu de catre oricare dintre parti.   
17. Întârzieri în îndeplinirea contractului  

17.1 Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele comandate în termen de maximum 48 de ore de  

la transmiterea de catre achizitor a notei de comanda. 
17.2 Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu poate respecta termenul de livrare de  

maximum 48 de ore de la lansarea comenzii acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, 
achizitorului. 
17.3 În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice 

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului, ce 
vor fi calculate conform prevederilor art.10.1. 

18.Forţa majoră  

18.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
18.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
18.3 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. 
18.4 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. 
18.5 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 plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

19. Soluţionarea litigiilor 

19.1 Achizitorul 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. 
 
 

 
 

http://www.sbtghiol.ro/
mailto:sbtghiol@sbtghiol.ro


  

                 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

                                          SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 

            Bd. Dr. Victor Climescu, nr 34-40; Tel: 0241 481 711; Fax: 0241 735 705; Web: www.sbtghiol.ro ; E-mail: sbtghiol@sbtghiol.ro  

 6 

19.2  Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, 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 din municipiul Constanta. 

20. Rezilierea contractului. 

20.1 Expirarea termenului pentru care a fost incheiat. 
20.2 Nerespectarea, neexecutarea sau executarea defectuoasa ori cu intarziere  de catre furnizor a  

obligatiilor asumate prin prezentul contract va duce la rezilierea unilaterala a contractului de catre 
achizitor printr-o notificare scrisa adresata furnizorului cu 5 zile inainte, prin orice mijloc de 
comunicare, prevederile art.10.3 fiind pe deplin aplicabile. 

21. Limba care guvernează contractul. Clauze diverse.  

21.1 Limba care guvernează contractul este limba română. 

21.2 In cazul in care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine ulterior 
nelegala, lipsita de valabilitate sau nesusceptibila de a fi pusa in executare in conformitate cu legea 
aplicabila, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de a pune in executare a celorlalte prevederi ale 

prezentului Contract nu vor fi afectate sau prejudiciate de acest eveniment. 
22 Comunicări 

22.1 Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.   
22.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 
22.3 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, posta, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării. 

23. Legea aplicabilă contractului 

23.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
Părţile au înţeles să încheie azi, _______________, în 2 (doua) exemplare, cate un exemplar pentru 
fiecare parte. Prezentul contract contine un numar de 7 (sapte) pagini, inclusiv Anexa nr.1. 

 

Achizitor, 

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE 
TECHIRGHIOL 

Furnizor, 

 SC BRAND CLASS COMPLET SRL 

Manager 

ȚUCMEANU Elena-Roxana 
 
 
 
 

ADMINISTRATOR, 

Viorica NUTA 

Director financiar contabil 

STAN Mariana 
 

 Viza C.F.P.P 

LUNGU Florinela 

COMPARTIMENT JURIDIC,  

CASANDRA Ioana 

http://www.sbtghiol.ro/
mailto:sbtghiol@sbtghiol.ro
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     ANEXA nr. 1 

  la Contractul de furnizare nr. 13316 / 31.08.2021 

 

 

Nr. 
crt 

Denumire produse U.M. Cantitate Valoare unitară  
Lei fara TVA 

1 Branza De Vaci, 5 Kg Cutie, Grasime 6,5%,  
“Tip Muntina” 

kg 250 18,25 

2 Branza telemea, 9/kg /cut.  kg 350 17,50 

3 Branza topita, 140 gr. buc 300 7,50 
4 Cas de vaca, 9 kg cutie kg 300 17,50 

5 Cascaval, 1 - 1,5 kg kg 300 35 

6 Iaurt, 200gr, 2.8% grasime Buc 1500 1,70 

7 Iaurt, 900 gr., 2.8% grasime buc 54 5,60 

8 Lapte dulce, 1 litru – 3,5% grasime       litru 250 5 

9 Lapte praf, 1 kg kg 20 34,35 

10 Smantana, 20 % grasime, 1 kg kg 200 16,80 

11 Unt de masa, 0.200 gr - 65 % grasime buc 1000 9,30 

12 Branza tip Fagaras (“Gordon”), 180 gr buc 1000 3,40 

 TOTAL fara TVA -                      49.536,90 lei 

 

 

 

 

Nr. 14484 / 22.09.2021                        

Achizitor, 

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE 

TECHIRGHIOL 

Furnizor, 

SC BRAND CLASS COMPLET SRL 

Manager 

ȚUCMEANU Elena-Roxana 
 
 
 
 
 

Administrator, 

Viorica NUTA 

Director financiar contabil 

STAN Mariana 

 

 

Viza C.F.P.P 

LUNGU Florinela 
 
 
 

Compartiment juridic,  

CASANDRA Ioana 
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                                   ACT ADITIONAL nr. 1 

                        la contractul de furnizare nr. 13316 / 31.08.2021 

 

Intre: 

          SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL cu sediul in oras Techirghiol, B-dul. 

Dr. Victor Climescu nr.34–40, judet Constanta, cod postal 906100, telefon 0241.481.711 fax 0241.735.705, cod fisca l 

4300868, cont deschis la Trezoreria oras Eforie, reprezentat legal prin manager – Elena-Roxana ȚUCMEANU, în 

calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 

Si 

          S.C. BRAND CLASS COMPLET S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Margea nului nr.40, bloc M100, sc.1, 

et.4, ap.14, sector 5, telefon 0723.301.660, Numar de Inm atriculare Registrul Comertului J40/2965/2015, C.U.I. 

34218876, cont IBAN deschis la Trezoreria Sector 5 Bucuresti, reprezentata legal prin administrator – Viorica 

NUTA, in calitate de FURNIZOR, pe de alta parte 

 

    Prin prezentul act adiţional partile de comun acord au convenit să m odifice contractul de furnizare nr. 13316 / 

31.08.2021, astfel : 

  Art.1 Se suplimenteaza cu urmatoarele cantitati de produse astfel incat valoarea contractuala se majoreaza cu  sum a  

de 5840 lei fara TVA, respectiv 6.365,60 lei cu TVA inclus: 

 

Nr. 

crt 

Denumire produse U.M. Cantitate Valoare unitară  

Lei fara TVA 

1 Iaurt, 200gr, 2.8% grasime Buc 700 1,70 

2 Unt de masa, 0.200 gr - 65 % grasime buc 500 9,30 

 TOTAL Lei fara TVA -                   5840 lei 

 

Celelalte prevederi contractuale, nemodificate prin prezentul act adiţional, se aplica in continuare . 

Prezentul Act adiţional s-a încheiat în 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte avand una pagini. 

 

Achizitor, 

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE 

TECHIRGHIOL 

Furnizor 

S.C. BRAND CLASS COMPLETS.R.L. 

Manager 

Elena-Roxana ȚUCMEANU 

 

 

 

 

Administrator 

 Viorica NUTA 

 

 

 

 

 Director financiar contabil 

Mariana STAN 

Viza C.F.P.P. 

Florinela  LUNGU 

 

 

 

Compartiment Juridic,  

Ioana CASANDRA 
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