
ADM. GRADINA ZOOLOGICĂ 
Nr. intrare ~ 
Nr. /egire ih 
A n i i l 2 , 0 C O N T R A C T S U B S E C V E N T D E F U R N I Z A R E 

nr . 301/04.01.2016 

1. Păr ţ i le contractului subsecvent 
în temeiul Acordului Cadru nr. 3 din data de 19.08.2014, a intervenit prezentul contract 
subsecvent, încheiat în t re 
A D M I N I S T R A Ţ I A G R Ă D I N A Z O O L O G I C Ă , adresa: str. Vadul Moldovei, nr. 4, 
sector 1, telefon/fax: 021.2690600/2690602, codul fiscal 4505375, cont cont IBAN R 0 5 7 TREZ 
24G6 7500 0200 302X, Trezorerie Sector 1, reprezentată prin Director Dr. Ancuta Elena Oprea, 
în calitate de achizitor, pe de o parte, şi 

S.C. O L D STAR S.R.L., adresa sediului: Str.Aleea Barajul Dunării, nr. 12, bl. M8, sc. A, 
et. 6, ap. 26, sector 3, Bucureşti, telefon/fax 021.369.08.68, număr de înmatriculare 
J40/3445/26.04.2002, CUI 14608009, CONT IBAN R 0 3 5 TREZ 7035 069X XX00 5072, 
deschis la trezoreria sector 3, reprezentata prin Olteanu Petrica, având funcţia de administrator, în 
calitate de furnizor, pe de altă parte 

Clauze obligatorii 
2. Definiţii 
2.1 - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract -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; 
di.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; 
Q. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile 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 2000 - Camera 
Internaţională de Comerţ (CIC); 
i. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, 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 enunţiativă. Nu este considerat forţă 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. 

3 . Interpretară 
3.1 - în procentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include fonna^de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
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3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu sc 
specifică în mod diferit. 

4. Obiectul şi preţul contractului 
4.1 . - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv sa vanda si sa livreze, F R U C T E SI L E G U M E 
pent ru h r a n a animale lor din colecţia Grădin i i Zoologice Bucureşt i , Cod CPV 03220000-9 
Legume, fructe si fructe cu coaja, in perioadele convenite. 
4.2. - Achizitorul se obliga sa achiziţioneze, sa cumpere si sa plătească preţul convenit in 
prezentul contract pentru produsele furnizate. 
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al 
serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor, este de 67.953,32 lei, la care 
se adaugă T.V.A. 6.115,80 lei. Valoarea totala a contractului este de 74.069,12 lei. 
4.4. Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate si al serviciilor accesorii prestate, se 
regăseşte in anexa nr. 1 la prezentul contract. 

5. Durata contractului 
5.1 - Durata prezentului contract este de cea. 4 luni, incepand de la data incheierii prezentului 
contract, respectiv 04.01.2016 până Ia 30.04.2016. 

6. Executarea contractului 
6.1 - Executarea contractului începe la data semnării, respectiv la data de 04.01.2016. 

7. Documentele contractului 
7.1 - Documentele contractului sunt: 

Caietul de sarcini; 
Garanţia de bună execuţie 
Propunerea tehnică şi propunerea financiară 
Anexa la contract 
Facturile fiscale care vor avea consemnat obligatoriu "cv. C. 301/2016" 
Procesele verbale de recepţie 

8. Obligaţiile principale ale furnizorului 
8. 1. Furnizorul se obliga sa livreze produsele la calitatea si cantitatea prevăzuta in anexa la 

contract. 
8. 2. Furnizorul se obliga sa livreze produsele de regula lunar, in primele 10 zile ale fiecărei luni, 

conform comenzii primite de la achizitor. 
8. 3. Livrarea se face numai in urma comenzilor transmise de beneficiar. Comenzile trebuie sa 

fie avizate obligatoriu cu stampila serviciului Investiţii Achiziţii Administrativ, a cărei 
amprenta este ilustrata alăturat. . • 

8. 4. Daca, din punct de vedere calitativ, produsele nu corespund, acestea vor fi restituite 
furnizorului care are obligaţia de a livra marfa de calitate corespunzătoare in maxim 48 ore. 

8. 5. Furnizorul se obliga sa livreze produsele cu ritmicitatea înscrisa in anexa la contract 
(orientativ) si tinand seama de situaţiile speciale comunicate de către beneficiar, funcţie de 
periodaa in care se face livrarea, de starea vremii, de natalitate si mortalitate^ de dispoziţia 
si sfarea de sănătate a animalelor. 
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8. 6. Furnizorul are obligaţia de a respecta si executa dispoziţiile achizitorului in orice problema, 
menţionata sau nu in contract, referitoare la obiectul contractului. In cazul in care furnizorul 
considera ca dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul dc 
a ridica obiecţii, in scris, fara ca obiecţiile respective sa il absolve de obligaţia de a executa 
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului in care acestea contravin prevederilor legale. In 
cazul in care respectarea si executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(l) determina 
dificultăţi in execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor lî 
acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

8. 7. Furnizorul, va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor in justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din 
sau in legătura cu obligaţiile prevăzute mai sus, pentru care responsabilitatea revine 
furnizorului. 

8. 8. Daca pe parcursul derulării contractului furnizorul va livra produse de o calitate inferioara 
celor solicitate prin caietul de sarcini si asumate prin oferta, achizitorul are dreptul de a 
rezilia unilateral contractul si de a retine din garanţia de buna execuţie. 

9. Obligaţiile principale ale achizitorului 
9. 1. Achizitorul se obliga sa recepţioneze produsele in termenele convenite. 
9. 2. Achizitorul se obliga sa plătească preţul produselor, către furnizor, in termen de 30 

(treizeci) de zile de la receptionarea produselor si transmiterea facturii de către acesta. 
9. 3. Daca achizitorul nu onorează facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei 

convenite cu furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor. Imediat ce achizitorul 
onorează factura, furnizorul va relua furnizarea produselor in cel mai scurt timp posibil. 

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
10. 1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuşeşte sa-si indeplineasca obligaţiile 

asumate prin contract (intarzie livrarea, calitatea/cantitatea produselor este 
necorespunzatoare, e t c ) , atunci achizitorul are dreptul de a deduce/cere din preţul 
contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta cu o cota de 0,2%/zi din valoarea 
contractului, pentru transa in cauza. In cazul in care nu se rezolva aceasta situaţie, dupa o 
perioada de 15 zile, achizitorul are dreptul sa deduca/ceara si daune, care sunt prevăzute la 
art. 10.2 din prezentul contract. 

10. 2. In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu livrează produsele convenite (parţial 
sau integral), atunci achizitorul are dreptul de a deduce/cere daune, o suma echivalenta cu 
o cota de 50% din valoarea contractului, care va fi reţinuta din plata către furnizor sau 
achitata neintarziat de către acesta. In caz contrar vor fi percepute penalităţi de 0,2 %/zi 
întârziere, aplicabile cotei de 50% din valoarea contractului, care reprezintă daune cauzate 
de neexecutarea partiala/totala sau necorespunzatoare, a contractului. 

10. 3. In cazul in care achizitorul, din vina sa exclusiva, nu onorează facturile în termen de 30 de 
zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plaţi, ca penalităţi, 
o suma echivalenta cu o cota 0,2 %/zi din plata neefectuata pentru perioada care decurge 
intre termenul la care trebuia efectuata plata si termenul la care se efectuează aceasta. In 
cazul in care nu se rezolva aceasta situaţie, dupa o perioada de 30 de zile de la termenul 
limita pentru plata, atunci furnizorul are dreptul sa ceara daune achizitorului, care sunt 
prevăzute la art. 10.4 din prezentul contract. 

10. 4. In cazu/ in care achizitorul, din vina sa exclusiva, se va afla in imposibilitate de plata, dupa 
expicdrea celor 30 zile, atunci va achita daune către furnizor, în valoare de 50% din 
vajoareacontractului executat si neplatit 
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10. 5. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parti, in mod 
culpabil, da dreptul pârtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde 
plata de daune-interese. 

10. 6. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului, fara nici o compensaţie, daca acesta din urma da faliment, cu condiţia ca 
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 
5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, respectiv suma de 3.397,67 lei pentru 
perioada 04.01.2016-30.04.2016. Garanţia de buna execuţie se constituie în termen de 10 zile 
lucratoare de la data semnării contractului, sub sancţiunea rezilierii acestuia. 
11.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 
prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută 
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, 
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 
11.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data 
întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la 
plata facturii finale. 
11.4 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului. 

12. Recepţie, inspecţii şi teste 
12. 1. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele, care fac 

obiectul prezentului contract, pentru a verifica conformitatea acestora cu oferta tehnica 
avansata achizitorului de către furnizor si cu specificaţiile din anexa. Reprezentantul 
Administraţiei Gradina Zoologica, pentru efectuarea recepţiei, este desemnat de şeful 
serviciului Investiţii, Achiziţii, Administrativ. 

12. 2. Verificările vor fi efectuate, de către reprezentanţii achizitiorului, in conformitate cu 
prevederile din prezentul contract. 

12. 3. Daca produsele inspectate sau testate nu corespund specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa 
le respingă, iar furnizorul are obligaţia de a inlocui produsele refuzate, fara a modifica 
preţul contractului. 

12. 4. Produsele care au fost funizate, fara comanda beneficiarului vizata cu stampila serviciului 
Investiţii Achiziţii Administrativ, pot fi returnate furnizorului. Sunt acceptate doar facturile 
emise in urma comenzilor avizate cu stampila serviciului Investiţii Achiziţii Administrativ. 

12. 5. Inspecţiile si testele din cadrul recepţiei finale (calitative) se vor face in unităţi specializate 
independente si la sediul Administraţiei Gradina Zoologica. La recepţia produselor in 
Administraţia Gradina Zoologica, se vor recolta cate doua probe de comun acord, din 
fiecareJîot si produs, vor fi sigilate si păstrate de beneficiar si furnizor, pentru a fi analizate 
in camfljn,care un cprespund cu specificaţiile tehnice. 

Clauze specifice 
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12.6 . In cazul in care rezultatele analizelor un corespund cu specificaţiile tehnice, unitatea 
furnizoare va suporta costurile analizelor, in caz contrar, costurile analizelor vor fl suportate 
de achizitor. 

12. 7. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat 
sau amânat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara 
participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finala. 

13. A m b a l a r e şi m a r c a r e 
13.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele ambalate, pentru ca acestea sa faca fata, 
la manipularea din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la 
soare si Ia precipitaţiile care ar putea sa apară in timpul transportului si depozitarii, in asa 
fel incat sa ajungă in buna stare la destinaţia finala. 

14. L iv ra rea şi documentele ca re însoţesc produsele 
14. 1. Furnizorul se obliga sa livreze produsele cu ritmicitatea înscrisa in anexa la contract 

(orientativ) si tinand seama de situaţiile speciale comunicate de către beneficiar, funcţie de 
perioada in care se face livrarea, de starea vremii, de natalitate si mortalitate, si de dispoziţia 
si starea de sănătate a animalelor. 

14. 2. Livrarea se face numai in urma comenzilor transmise de beneficiar. Comenzile trebuie sa 
fie avizate obligatoriu cu stampila serviciului Investiţii Achiziţii Administrativ, a cărei 
amprenta este ilustrata in anexa 2 la prezentul contract. 

14. 3. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele: certificat sanitar 
veterinar, aviz de însoţirea mărfii si factura fiscala. 

14. 4. Daca pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respecta livrarea de produse, 
acesta are obligaţia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea perioadei de 
furnizare se face cu acordul pârtilor, prin act adiţional. 

14. 5. Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face 
dupa recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documentele emise de furnizor pentru livrare. 

14. 6. Livrarea produselor se considera încheiata in momentul in care sunt indeplinite toate 
prevederile clauzelor de recepţie a produselor. 

15. Per ioada de garan ţ ie aco rda ta produse lor 
15. 1. Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate, vor fi proaspete si 

corespunzătoare din punct de vedere organoleptic. 
15. 2. Perioada de garanţie acordata produselor din anexa, este cea specificata pe ambalaj. 
15. 3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plângere sau 

reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garanţie. La primirea unei astfel de notificări, 
furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul in perioada convenita, fara costuri 
suplimentare pentru achizitor. 

15 .4 . La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul in 
perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. 

16. Ajus tarea pre ţu lu i contrac tu lu i 
16. 1. Preţul se ajustează cu Indicele Mediu al Preturilor de Consum pentru Produsele alimentare 

din categoria celor ce fac obiectul prezentului acord cadru din ultimii 3 ani (conform 
datelor publicate de Institutul National de Statistica www.insse.ro). Ajustarea preturilor 
unitare se ya aplica dupa primul an al acordului cadru. 
A=Sumaihit iala de actualizat * IPC /100 
A = vajoarea-actualizata a contractului subsecvent. 

http://www.insse.ro


Suma iniţiala de actualizat = valoarea ofertei financiara iniţiala depusa Ia încheierea 
acordului cadru. 

17. Amendamen te 
17. 1. Partile 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 si care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului. 

17.2 . Daca pe parcursul indeplinirii contractului, furnizorul nu respecta termenul de livrare 
pentru produse, acesta are obligaţia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea 
perioadei de furnizare se face cu acordul pârtilor, prin act adiţional. 

18. Fo r ţ a majora 
18. 1. Forţa majora este constatata de o autoritate competenta. 
18.2 . Forţa majora exonerează partile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 
18. 3. îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fara a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana Ia apariţia acesteia. 
18.4. Partea contractanta care invoca forţa majora are obligaţia de a notifica celeilalte parti, 

imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispoziţie 
in vederea limitării consecinţelor. 

18. 5. Daca forţa majora acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a prezentului 
contract, fara ca vreuna din parti sa poată pretinde celeilalte daune-interese. 

19. Soluţ ionarea litigiilor 
19. 1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in 
legătura cu îndeplinirea contractului. 

19. 2. Daca, in 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reuşesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala partile se vor adresa Tribunalului, secţia 
contencios administrativ si fiscal de la sediul achizitorului. 

20. L imba care guvernează cont rac tu l 
20 .1 . Limba care guvernează contractul este limba romana. 

2 1 . Comunică r i 
2 1 . 1 . Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 

transmisa in scris. 
2 1 . 2 . Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul 

primirii. 
2 1 . 3 . Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu 

condiţia confirmării in scris a primirii comunicării. 

22. Legea awicabi la contractului 
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
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Părţile au înţeles să încheie azi 04.01.2016 prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 

Achizi tor 
ADMINISTRAŢIA GRADINA ZOOLOGICA 

Furn i zo r 
S.C. O L D STAR S.R.L. 

Director , 
Dr. Oprea AiftutaEJgna, 

Cont ro l financiar-^ 
prevent iv p ropr iu 

Admin i s t r a to r 
Olteanu Petrica_^4~s 

Serviciu economic-resurse u m a n e 
SC P r e s t m a n n si Asociaţii Contabi l i ta te SRL 

A p r o b a t pen t ru leg 
Cabine t de avocatu izu Sergiu M a r i n " 

Consu l tan ta achiziţii , 
SC I P G O Inven tu res Incorpor taed SRL 
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A N E X A 1 
l a C o n t r a c t u l s u b s e c v e n t n r . 3 0 1 / 0 4 . 0 1 . 2 0 1 6 

FURNIZARE FRUCTE SI L E G U M E 
Cod CPV 03220000-9 Legume, fructe si fructe cu coaja 

FRUCTE 
Nr. 

Crt. 
Denumirea 
produsului U M 

Cant 
luna 

Cant. 
totala 

Perioada 
de livrare 

PU farà 
TVA lei 

Valoare 
farà T V A 

Ritmicitate 
livrare 

1 Ananas kg 15 60 ian-apr 5,21 312,60 2X/saptamana 

2 Banane kg 230 920 ian-apr 4,68 4.305,60 2X/saptamana 

3 Curmale kg 3 12 ian-apr 20,81 249,72 2X/saptamana 

4 Grapefruit kg 12 48 ian-apr 3,12 149,76 2X/saptamana 

5 Kiwi kg 35 140 ian-apr 6,25 875,00 2X/saptamana 

6 Lamai kg 5 20 ian-apr 5,21 104,20 2X/saptamana 

7 Mandarine kg 20 80 ian-apr 3,95 316,00 2X/saptamana 

8 Mere kg 580 2320 ian-apr 2,09 4.848,80 2X/saptamana 

9 Nuci in coaja kg 5 20 ian-apr 20,81 416,20 1 data /luna 

10 Pere kg 60 240 ian-apr 3,64 873,60 2X/saptamana 

11 Portocale kg 40 160 ian-apr 3,12 499,20 2X/saptamana 

12 Smochine kg 3 12 ian-apr 31,22 374,64 2X/saptamana 

13 Struguri kg 50 250 ian-apr 4,16 832,00 2X/saptamana 

Valoare farà TVA 14.157,32 

L E G U M E SI M A S A VERDE 

Nr 
crt. 

Denumirea 
produsului 

U M Cant 
luna 

Cant. 
totala 

Perioada 
de livrare 

PU farà 
TVA lei 

Valoare 
farà T V A 

Ritmicitate 
livrare 

1 Ardei kg 110 440 ian-apr 4,28 1.883,20 2X/saptamana 

2 Cartofi kg 80 320 ian-apr 1,60 512,00 săptămânal 

3 Castraveţi kg 25 100 ian-apr 5,35 535,00 2X/saptamana 

4 Morcovi kg 4400 17600 ian-apr 1,65 29.040,00 săptămânal 

5 Roşii kg 80 340 ian-apr 4,28 1.455,20 2X/saptamana 

6 Salata verde buc 2565 10260 ian-apr 1,81 18.570,60 2X/saptamana 

7 

Verdeata(patrunj el, 

m ă r a r . / ) leg 600 2400 ian-apr 0,75 1.800,00 2X/saptamana 

/ y/X Valoare farà TVA 53.796,00 
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Valoare farà T V A 
T V A 
Total valoare contract 

67.953,32 iei 
6.115,80 lei 

74.069,12 lei 

Achiz i tor 
ADMINISTRAŢIA GRADINA ZOOLOGICA 

F u r n i z o r 
S.C. O L D S T A R S.R.L. 

Di rec tor , 
Dr. Oprea Anc 

C o n t r o l financiar 
p revent iv p r o p r i u ; ^ 

Serviciu economic- resurse u m a n e 
SC Preşţi ţ ţ&nă S i ^ s o c i a t i i Con tab i l i t a t e S R L 

A p r o b a t p e n t r u 
C a b i n e t de avoc ápis izu Sergiu M a r i n " 

A d m i n i s t r a t o r 
Olteanu P é t r e a 

A 
L.--K "i 

Consu l t an t a achiziţ i i , 
SC I P G O I n v e n t u r e s I n c o r p o r t a e d S R L 
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