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Nr. 12378 /12.08.2019 
 

    Contract de furnizare 
 
 
 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, s-a incheiat prezentul 
contract de furnizare,  
 Intre 
1. Partile contractante: 

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL cu sediul in 
Techirghiol, b-dul. Dr. Victor Climescu , nr.34-40 , judetul Constanta, cod 906100, telefon 
0241/481.711, Fax: 0241/735.705, email - sbtghiol@sbtghiol.ro , Cod fiscal 4300868, cont 
RO94TREZ23F660606200530X deschis la Trezoreria  Eforie, reprezentat legal prin manager – 
Elena-Roxana ALMASAN, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte 
si  

S.C. MECATEL PROD S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Doliei nr.4, Sector 3, cod 
postal 031874, telefon 0722291626, email mecatel@gmail.com , Numar de inreg. in Registrul 
Comertului - J40/21500/1994, cod fiscal 6477441, cont ______________________________ 
deschis la ___________________________reprezentata prin administrator – Gheorghe Ioan, in 
calitate de FURNIZOR, pe de alta parte. 
 
2. Definitii  
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.  
b. achizitor si  furnizor  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la 
prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului; 
e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, 
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de 
garantie, si 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 si 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 si serviciilor poate fi distincta de 
nationalitatea furnizorului. 
g. destinatie finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; 
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2010 – Camera 
Internationala de Comert (CIC). 
i. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea  
j. evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii 
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu 
este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; 
k. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 
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3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

 
Clauze obligatorii 

 
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze mobilierul necesar pentru dotarea incaperilor de cazare 
destinate pacinetilor situate la parterul Pavilionului B al Sanatoriului Balnear si de 
Recuperare Techirghiol, in perioada convenita, produsele fiind definite in prezentul contract 
conform Anexei nr.1. 
4.2 Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in 
prezentul contract pentru produsele achizitionate conform factura/ilor emisa/e de catre furnizor la 
predarea produselor dupa incheierea procesului/lor verbal/e de predare-primire. 
 
5. Pretul contractului 
5.1 Valoarea contractului, respectiv pretul produselor livrate si a serviciilor accesorii prestate, este 
de 129.290,27 lei fara TVA, pretul cu TVA fiind de 153.855,42 lei. 
 
6. Durata contractului 
6.1. Durata prezentului contract este pana la furnizarea in totalitate a produselor 
comandate, furnizare in cel mult 45 de zile calendaristice din momentul primirii comenzii. 
 
7. Documentele contractului 
7.1  Documentele sunt: 
a) referat necesitate nr.10936/23.07.2019; 
b) oferta a S.C. MECATEL PROD S.R.L din catalogul electronic SICAP; 
c) caiet de sarcini cerinte tehnice si medicale ( anexa la referatul de necesitate); 
c) nota de estimare nr.12367/12.08.2019; 
d) nota justificativa nr.12368/12.08.2019. 
 
8.  Obligatiile principale ale furnizorului 
8.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si sau performantele prezentate in 
oferta.   
8.2 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele comandate la destinaţia si locatia finală în 
termenul stabilit de catre achizitor la emiterea comenzii. 
8.3 Furnizorul are obligatia de a executa asamblarea/montarea obiectelor/produselor furnizate. 
8.4 Furnizorul este obligat sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea 
datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, 
dezvaluirii sau accesului neautorizat, in conformitate cu Regulamentul in vigoare 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.  Obligatiile principale ale achizitorului 
9.1 Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit. 
9.2 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul de maximum 30 
de zile de la emiterea facturii.  
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9.3 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite 
atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei 
de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza 
obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil. 
 
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 de la expirarea 
perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă 
cu o cotă procentuală  de 0,05 % 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 beneficiarului, fara notificare, fara nici o procedura prealabila si fara 
interventia la instanta judecatoreasca. 

 
Clauze specifice 

 
 
11. Receptie, inspectii si teste 
11.1 Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele (dupa caz), 
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din documentele de la contract. 
11.2 Inspectiile si testele din cadrul receptiei cantitative si calitative se vor face la destinatia finala 
a produselor, respectiv la Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol in prezenta ambelor 
parti.  
11.3 Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul 
are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:             
          a) de a inlocui produsele refuzate, sau 
          b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor 
tehnice.   
11.4 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 
sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala. 
 
12. Ambalare si marcare 
12.1 (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, 
la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la 
soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in 
asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. 
(2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii, furnizorul va lua in considerare, 
unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de 
manipulare grea in toate punctele de tranzit. 
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12.2 Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor va respecta strict 
cerintele din documentatia de atribuire.  
 
13.  Livrarea si documentele care insotesc produsele 
13.1 Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor 
respectand: 
 a) termenul de livrare, si 
 b) termenul comercial stabilit; 
dupa primirea ordinului de incepere.  
13.2 (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat 
achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari, datele de expediere, numarul contractului, 
descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare. 
 (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: certificat de 
calitate precum si oricare alte documente care atesta calitatea produselor si a materialelor folosite. 
13.3 Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face 
dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 
13.4 Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile 
clauzelor la receptia produselor.  
 
14. Asigurari 
14.1 Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva 
pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de 
termenul comercial de livrare convenit.  
 
15. Servicii  
15.1 Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile 
accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului. 
15.2. Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, cu conditia 
ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract. 
 
16. Perioada de garantie acordata produselor 
16.1 Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, 
de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura 
materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin 
contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu 
exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau 
oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de 
functionare. 
16.2 (1) Perioada de garantie acordata produselor este de 24 de luni . Produsele vor fi insotite de 
certificatele de calitate. 
(2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si 
instalarea/montarea acestora la destinatia finala. 
16.3 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau 
reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie. 
16.4  La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de 
a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele 
care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada 
de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.  
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16.5  Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada 
convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si 
fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de 
furnizor prin contract. 
 
17. Ajustarea pretului contractului 
17.1 Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor furnizorului 
sunt cele declarate in contract. 
17.2  Pretul contractului nu se actualizeaza.  
 
18. Amendamente  
18.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului. 
 
19. Subcontractant 
19.1 Furnizorul nu a declarat subcontractanti. 
 
20. Intarzieri in indeplinirea contractului 
20.1 Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada ofertata. 
20.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul de livrare sau de 
prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act 
aditional. 
20.3 In afara cazului in care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de executie, 
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati 
furnizorului. 
 
21. Cesiunea  
21.1 Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa 
obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului. 
21.2 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte 
obligatii asumate prin contract.  
 
22. Forta majora 
22.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 
22.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 
22.3 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. 
22.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat 
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea 
limitarii consecintelor. 
22.5 Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 
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23. Solutionarea litigiilor 
23.1 Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu 
indeplinirea contractului. 
23.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele 
judecatoresti din Romania.  
 
24 Limba care guverneaza contractul 
24.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 
 
25. Comunicari 
25.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 
primirii. 
25.2 Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in 
scris a primirii comunicarii. 
 
26. Legea aplicabila contractului 
26.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

 
Partile au inteles sa incheie azi, _______________,  prezentul contract in 2 (doua) exemplare, cate 
unul pentru fiecare parte.  
Prezentul contract, incluzand si Anexa nr.1, are un numar de 7 (sapte) pagini. 
 

Achizitor, 
SANATORIUL BALNEAR SI 

 DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 

Furnizor 
S.C. MECATEL PROD S.R.L. 

MANAGER 
Elena-Roxana ALMASAN 
 

 
 
 
 
 

ADMINISTRATOR 
Gheorghe ioan 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 
Mariana STAN 

 
 

VIZA C.F.P.P 
Florinela LUNGU 

 
 

 
 
COMPARTIMENT JURIDIC, 
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         ANEXA NR.1 

                    la Contractul de furnizare nr. 12378 /12.08.2019 

 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
 

Denumire produs 

 
 

U.M. 

 
 

Cantitate  

Pret unitar 
estimat fara 

TVA  
 

Valoare totala  
fara TVA 

1 Pat metalic Buc 40 
1589,58 63583,20 

2 Masa reglabila Buc 54 
482,55 26057,70 

3 Oglinda ovala cu motiv fluture Buc  27 
179,77 4853,79 

4 Noptiera metalica cu blat din sticla Buc 40 
534,59 21383,60 

5 Polita mare cuier Buc 27 
274,39 7408,53 

6 Polita mica pentru oglinda Buc  27 
222,35 6003,45 

 
                                                                   TOTAL fara TVA:     129.290,27 Lei 

 
 

Achizitor, 
SANATORIUL BALNEAR SI 

 DE RECUPERARE TECHIRGHIOL 

Furnizor 
S.C. MECATEL PROD S.R.L. 

MANAGER 
ALMASAN Elena-Roxana  
 
 
 
 
 

ADMINISTRATOR 
Gheorghe ioan 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 
STAN Mariana  
 
 
VIZA C.F.P.P 
 LUNGU Florinela 
 
 
 
 
COMPARTIMENT JURIDIC, 
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Nr. 15427 / 24.09.2019 
 

                Act aditional nr. 1 
                              la contractul de furnizare nr. 12378 / 12.08.2019 

 
 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 s-a incheiat 
prezentul act aditional, 
 
1. Partile contractante: 

SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL cu sediul in Techirghiol,     b-
dul. Dr. Victor Climescu , nr.34-40 , judetul Constanta, cod 906100, telefon 0241/481.711, Fax: 
0241/735.705, email - sbtghiol@sbtghiol.ro , Cod fiscal 4300868, cont RO94TREZ23F660606200530X 
deschis la Trezoreria  Eforie, reprezentat legal prin manager – Elena-Roxana ALMASAN, in calitate 
de ACHIZITOR, pe de o parte 
si  

S.C. MECATEL PROD S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Doliei nr.4, Sector 3, cod postal 
031874, telefon 0722291626, email mecatel@gmail.com , Numar de inreg. in Registrul Comertului - 
J40/21500/1994, cod fiscal 6477441, reprezentata prin administrator – Gheorghe Ioan, in calitate de 
FURNIZOR, pe de alta parte. 

 
Cu respectarea prevederilor legale partile, de comun acord, au convenit modificarea contractului 

de prestari servicii nr. 12378 / 12.08.2019, astfel: 
 
Art.1 Se modifica prevederile art. 6.1 in sensul ca se prelungeste perioada de prestare cu 12 zile lucratoare, 
modificare efectuata in baza : 

a) solicitare a SC MECATEL PROD SRL inregistrata in institutia noastra cu nr. 15411 / 23.09.2019. 
Art.2 Prevederile contractului de furnizare nr. 12378 / 12.08.2019, nemodificate prin prezentul act aditional, 
raman neschimbate si isi produc efectele in continuare. 

Prezentul Act adiţional s-a încheiat astăzi _________________ în 2 (doua) exemplare originale, cate unul 
pentru fiecare parte, fiecare exemplar conţinand 1 (una) pagini. 

 
Achizitor, 

SANATORIUL BALNEAR ŞI DE RECUPERARE 
TECHIRGHIOL 

Furnizor, 
S.C. MECATEL PROD S.R.L., 

Manager, 
ALMASAN Elena-Roxana 
 
 
 
 

administrator  
 Gheorghe Ioan 

Director financiar contabil, 
STAN Mariana 
 

Viza C.F.P.P. 
LUNGU Florinela 

Compartiment Juridic,  
CASANDRA Ioana 

 

http://www.sbtghiol.ro/
mailto:sbtghiol@sbtghiol.ro
mailto:mecatel@gmail.com



