
CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE -

Alimente pentru beneficiarii aflati in centrele din subordinea DGASPC Giurgiu LOT 1 
Nr.31531/02.05.2022 

1. Preambul 

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile pub/ice si a Normelor metodologice referitoare 
la atribuirea contractului de achizitie publica/acordu/ui cadru, aprobate de H. G. nr. 395/2016, 
cu modificarile si completarile u/terioare, s-a incheiat prezentul contract de furnizare de 
produse alimentare, 

intre 

D.G.A.S.P.C. GIURGIU, cu sediul in GIURGIU, Sos. Alexandriei Nr. 7-9, telefon/fax 
0246/216232, cod fiscal 9902350, cont RO14 TREZ 24A6 8060 0200 301X, deschis la Trezoreria 
Municipiului GIURGIU, reprezentata prin di. PARASCHIV GHEORGHE, DIRECTOR 
GENERAL, Tn calitate de achizitor, pe de o parte , 
si 

S.C. CO MIGA PROD IMPEX SRL cu sediul in Sector 3, Str. Racari, Nr. 10, BI.41, 
Sc.1 , Et.5, Ap.30, Jud . Bucuresti, telefon/fax 021.344.66.40, e-mail :comiga.2008@gmail.com, 
numar de Tnregistrare in registrul comertului J40/5209/1993 , cod fiscal RO3821620, cont 
(trezorerie, banca) RO12TREZ7005069XXX003926 deschis la Trezoreria Operativa a 
Municipiului Bucuresti, reprezentata prin di BADEA ANDREI GHEORGHE -ADMINISTRATOR, 
Tn 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 fast 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 interpretati conform INCOTERMS 201 O -

Camera lnternationala 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 
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; 

j) zi - zi calendaristica ; an - 365 de zile. 

3. lnterpretare 
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. 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1 Furnizorul se obliga sa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze - PRODUSE 

ALIMENTARE, conform cerintelor din caietul de sarcini si in conformitate cu obligatiile 
asumate prin prezentul contract - LOT 1. 

4.2 Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul 
convenit in prezentul contract. 

4.3 Destinatia finala a produselor este in centrele din subordinea DGASPC Giurgiu 
conform caietului de sarcini. 

5. Pretul contractului 
5.1 Pretul maxim al contractului, respectiv pretul produselor livrate si al serviciilor 

accesorii prestate este de 56.151,42 lei inclusiv TVA ( 51.516,90, la care se adauga TVA Tn 
valoare de 4.636,52). 
Plata se va efectua in baza comenzilor emise de catre achizitor, in coroborare cu anexele 
prezentului contract, fara a se depasi valoarea maxima a contractului, cu exceptia cazului in 
care se vor face amendamente, de comun acord, printr-un act aditional , care vizeaza perioada 
de furnizare si/sau a pretului. 

5.2 Pretul produselor este eel indicat in factura furnizorului ~i va fi platit de catre 
achizitor in contul furnizorului in termen de 30 de zile, dupa primirea (receptia) produselor, cu 
conditia respectarii preturilor unitare indicate Tn oferta de pret, anexa la contract. 

5.3 Furnizarile vor fi decontate pe baza verificarii si semnarii de catre reprezentantii 
achizitorului a facturilor. 

6. Ajustarea pretului contractului 
6.1 - Pretul contractului este ferm si nu poate fi modificat pe toata perioada derularii 

contractului. 

7. Durata contractului 
7.1 Durata prezentului contract este de 2 luni incepand cu data de 02.05.2022. 



7.2 In cazul in care procedura de achizitie publica in baza careia se incheie prezentul 
contract se incheie mai repede , operatorul economic trebuie sa ia in calcul posibilitatea 
executarii contractului mai devreme de data de incetare a acestuia. 

7.3 In cazul in care procedura de achizitie publica initiata de catre achizitor cu privire la 
incheierea unui acord cadru se va incheia mai devreme de data duratei contractului 
mentionata in contract, prezentul contract va inceta de drept, dar nu mai devreme de 2 zile de 
primirea unei notificari din partea achizitorului transmisa furnizorului . 

8. Executarea contractului 
8.1 Executarea contractului incepe la data semnarii acestu ia de catre ambele parti, cu 

obligatia constituirii garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data 
semnarii. 

8.2 Furnizarea, cu toate serviciile conexe va incepe de la data semnarii contractului, in 
baza unei comenzi scrise emisa de achizitor. 

~ 9. Documentele contractului 
9.1 Documentele contractului sunt: 
a)propunerea tehnica; 
b)propunerea financiara; 
c)caietul de sarcini; 
d)garantia de buna executie; 
e)alte documente, dupa caz. 

1 0.Obligatiile principale ale furnizorului 
10.1 Furnizorul se obliga: 
a) sa furnizeze produsele la standardele si/ sau performantele prezentate in propunerea 

tehnica. 
b) sa dispuna de personalul necesar Tndeplinirii obiectului contractului. 
c) sa respecte cerintele referitoare la siguranta, igiena :;,i sanatate. 
d) sa furnizeze produsele Tn termenul stabilit in caietul de sarcini, anexa la contract. 
e) sa inlocuiasca produsele la care au fast sesizate vicii ascunse ulterior receptiei, in 

maxim 24 ore. 
~ f) sa livreze produsele in maximum 2 zile de la comanda transmisa in scris. 

g) sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
-reclamatii si 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 si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei 
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 
achizitor; 

-indepliniri defectuoase a obligatiilor contractuale. 

11. Obligatiile principale ale achizitorului 
11.1. Achizitorul se obliga : 

a) sa receptioneze produsele in termenul convenit. 
b) sa plateasca pretul produselor catre furnizor in conditiile si in termenul stabilit in 

prezentul contract. 



12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
12.1 (1) In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si 

indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul 
contractului , ca penalitati , o suma echivalenta cu 0,01 %/zi din pretul contractului. 

(2) Penalitatea se calculeaza la pretul produsului livrat cu Tntarziere sau nelivrat ~i 
se retine de drept din pretul contractului, furnizorul renuntand la procedura notificarii ~i la orice 
alta formalitate prealabila . 

12.2 Tn cazul Tn care achizitorul nu i~i onoreaza obligatiile Tn termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia Ti revine obligatia de a plati , ca penalitati , o 
suma echivalenta cu 0.01 % /zi din plata neefectuata, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

12.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, da dreptul de a 
considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese. 

12.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa 
adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca 
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru 

,,,-....._ furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru 
partea din contract Tndeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 

12.5 Orice modificare a prezentului contract poate fi facuta numai prin act aditional , cu 
acordul ambelor parti. 

13. Standarde 
13.1. Produsele furnizate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de 

catre furnizor in propunerea sa tehnica in concordanta cu legislatia aplicabila . 

14. Caracterul confidential al contractului 
14.1 (1) 0 pa rte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti : 
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti , in afara 

acelor persoane implicate in indeplinirea contractului; 
b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de 

derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale. 
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea 

contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in 
,,---. vederea indeplinirii contractului. 

14.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de 
informatii referitoare la contract atunci cand : 

a) informatia este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la 
cealalta parte contractanta; 

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti 
contractante prin asemenea dezvaluire; 

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia . 

15. Subcontractanti 
15.1 - Furnizorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de 

a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, Tn acelea~i conditii Tn care el a semnat 
contractul cu achizitorul. 

15.2 - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la Tncheierea contractului , toate 
contractele Tncheiate cu subcontractantii desemnati. 

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoa~tere ale acestora, cat ~i contractele 
incheiate cu ace~tia se constituie Tn anexe la contract. 



15.3 - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul Tn care 
indepline~te contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care i~i 
indepline~te partea sa din contract. 

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca ace~tia 
nu i~i Tndeplinesc 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 in timp util pentru a nu Tntarzia derularea contractului. 

16.Garantia de buna executie 
16.1 (1) Garantia de buna executie a contractului se va constitui in cuantum de 10 % 

din pretul fara TVA al contractului, respectiv 5.151,69 lei in termen de 5 zile lucratoare de la 
semnarea contractului; 

(2) Garantia de buna executie a contractului se poate constitui prin unul dintre 
urmatoarele moduri ~i devine anexa la contract : 

- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau 
de o societate de asigurari ; 

- prin OP in contul RO05TREZ3215006XXX000145, sau 
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Tn acest caz, 

contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului 
fiscal competent Tn administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii 
contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant Tn contul de disponibil astfel 
deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului . Pe parcursul Tndeplinirii 
contractului autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive 
din sumele datorate ~i cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept 
garantie de buna executie in documentatia de atribuire ~i va Tn~tiinta contractantul despre 
varsamantul efectuat, precum ~i despre destinatia lui. 

16.2 Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului 
prevazut la art. 16, alin. (2) pot fi dispuse plati atat de catre contractant, cu avizul scris al 
autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cat ~i de unitatea 
Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autoritatii contractante Tn favoarea careia este 
constituita garantia de buna executie. 

16.3 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, Tn 
limita prejudiciului creat, daca promitentul-furnizor nu T~i executa, executa cu Tntarziere sau 
executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei 
pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru 
furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate. 

16.4 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie Tn eel mult 14 zile de la 
data Tntocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului ~i/sau 
de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. 

16.5 In cazul Tn care durata contractului se prelunge~te prin act aditional , furnizorul are 
obligatia de a prelungi corespunzator termenul de valabilitate al garantiei de buna executie. 

17. Receptie, inspectii si teste 
17 .1 Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele 

pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract. 



17.2 a) Calitatea produselor va fi atestata la livrare prin prezentarea certificatului de 
calitate si conformitate si declaratiei de conformitate. 

b) Cand nu este mentionat niciun standard sau reglementare aplicabila se vor 
respecta standardele sau reglementarile nationale in vigoare. 

17.3 Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, 
achizitorul are dreptul sa ii respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul 
contractului: 

a) de a inlocui produsele refuzate in maxim 24 ore , sau 
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor 

lor tehnice. 
17.4 Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu 

va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fast inspectate si testate de furnizor, 
cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia 
finala. 

18. Ambalare si marcare 
18.1 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 aparea in timpul transportului si depozitarii 
in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. 

18.2 - Produsul contractat se va livra in conformitate cu documentatia tehnica, 
standardele ~i legislatia Tn vigoare, astfel Tncat sa nu fie afectate viata, sanatatea oamenilor ~i 
securitatea muncii ~i sa asigure integritatea lor pe timpul transportului de la Furnizor la 
Achizitor, cat ~i pe timpul manipularii ~i depozitarii. 

19. Livrarea si documentele care insotesc produsele 
19.1 Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor 

in caietul de sarcini, respectand: 
a) termenul comercial stabilit; 
19.2 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele: 
a) factura fiscala; 
b) aviz de insotire a marfii, cand este cazul; 
c) certificate calitate si conformitate sau Declaratia de conformitate,dupa caz; 
d) buletinul de analiza, daca este cazul, care sa ateste ca produsul corespunde 

prevederilor propunerii tehnice, respectiv cerintelor tehnice minimale prevazute in 
caietul de sarcini; 

19.3 Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau 
total se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al 
acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare. 

19.4 Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului, pe cheltuiala 
acestuia. 

19.5 Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite 
prevederile contractuale . 

20. Servicii 
20.1 Pe langa furnizarea efectiva a produselor furnizorul are obligatia de a presta si 

serviciile accesorii furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului. 



21. Perioada de garantie acordata produselor 
21.1 (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este conform 

prevederilor legale. 
(2) Perioada de garantie a produselor va fi in functie de fiecare tip/sortiment. La 

receptionarea marfii produsele vor fi in prima parte a termenului de garantie. 
21.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris , orice plangere sau 

reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie. 
21.3 La primirea unei astfel de notificari furnizorul are obligatia de a inlocui produsul in 

maxim 24 de ore de la sesizare 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. 

22. Modalitati de plata 
22.1 Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termenul de 30 zile de 

la data emiterii facturii. 

23. Amendamente 
23.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului , prin act aditional, numai Tn cazul aparitiei unor circumstante 
care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii 
contractului . 

24. lntarzieri in indeplinirea contractului 
24.1 Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele 

inscrise in comenzile emise de D.G.A.S.P.C. GIURGIU. 
24.2 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta datele de livrare 

sau de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; 
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate se face cu acordul partilor, prin act 
aditional. 

24.3 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. 

25. lncetarea si rezilierea contractului 
25.1 Prezentul contract inceteaza de drept: 
- prin ajungerea la termen; 
- prin acordul de vointa al partilor; 
- prin rezilierea de plin drept, fara interventia vreunei instante judecatoresti si fara nicio 

alta formalitate prealabila, in cazul in care prestatorul nu isi indeplineste oricare dintre 
obligatiile asumate prin prezentul contract. 

25.2 (1) Contractul poate inceta inainte de data mentionata, conform prevederilor 
clauzei nr. 7.3. 

(2) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti 
da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata de 
daune-interese. 



26. Forta majora 
26.1 Forta majora este constatata de o autoritate competenta . 
26.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate 

prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza. 
26.3 lndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, 

dar fara a prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
26.4 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte 

parti , imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la 
dispozitie in vedere limitarii consecintelor. 

26.5 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 una dintre parti sa poate pretinde celeilalte daune-interese. 

27. Solutionarea litigiilor 
27.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila , 

r \ prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legatura cu indeplinirea contractului. 

27.2 Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si 
furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita 
ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti din Romania . 

28. Limba care guverneaza contractul 
28.1 Limba care guverneaza contractul este limba romana. 

29 Clauze privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
29.1 . - Partile contractante se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 

679/2016 al Parlamentului European ~i al Consiliului privind protectia persoanelor fizice Tn 
ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu caracter personal ~i privind libera circulatie a acestor 
date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General pentru Protectia Datelor) , 
mentionat Tn continuare - RGPD. 

29.2. - Fiecare parte contractanta raspunde individual pentru actiunile proprii savar~ite 
care pot aduce prejudicii persoanelor vizate, conform prevederilor RGPD ~i ale legislatiei 

i'"' interne din domeniu . 
29.3 - Tn cazul unor neconcordante Tn ceea ce prive~te aplicarea prevederilor RGPD ~i 

legislatia interna, vor avea prevalenta prevederile RGPR cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal. " 

30. Comunicari 
30.1 (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, 

trebuie sa fie transminsa in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii , cat si in 

momentul primirii. 
30.2. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, fax, e-mail, cu conditia 

confirmarii Tn scris a primirii comunicarii. 

31. Legea aplicabila contractului 
31.1 Contractul va ti interpretat conform legilor din Romania . 



Prezentul contracts-a incheiat astazi, 02.05.2022, in 2(doua) exemplare originale, unul 
pentru achizitor si unul pentru furnizor. 

ACHIZITOR, 
D.G.A.S.P.C. GIURGIU 

DIRECTOR GENERAL, 
Paraschiv Gh..,.""",.,.....,-i 
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., 
"' "' ; 
~ 

Serviciul Contabili <,.,i___,__=-- izare, 
Planificare bugetara si ma g ment financ iar, 

Laura Pas u 

VIZAT CFP 

FURNIZOR, 
S.C. COMIGA PROD IMPEX S.R.L 
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Anexa 1 

oua Bue 12394 

Lapte praf vrae (ambalat la 1 kg) Kg 482 

Branza telemea vaea Kg 744 

Branza topita eutie - 8 triunghiuri Cut 2116 

Margarina-easerola 500g Bue 1142 

laurt natural-100g Bue 5584 

ACHIZITOR, 

D.G.A.S.P.C. GIURGIU 

DIRECTOR GENERAL, 

)raraschiv Ghee 
~ ,,, .. 

Planificare bugetara si ma 

Laura Pascu 

ent financiar, 

VIZAT CFP 
O . G.A.S.P. C . Ci t. 
VIZAT CONTROL f lN ANC lt. l 

NR. SIG ILIU O 2 

,,,,,9,,M,~.~ ~-E·············· 
Avizat Juridic, 
~:1/f:t)~~)~, ..... i 

~

"5~~dctt I~~;\ 
~g~~3 i~~1· ~ 8::z:: ,Cl -""- ::! tuN 
0 8 ::ec ~Otn 

~~ 8-.. ~-
Birou~ ~ O ce, 

Stoichita Alexandra Elena 

p) 

0,65 8056,1 
17,5 8435 
16,5 12276 
4,7 9945,2 
2,9 3311,8 
1,7 9492,8 

51516,9 

FURNIZOR, 

S.C. COMIGA PROD IMPEX S.R. 

BADEA ANDREI G 




