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                                                                                                                     LOT IX - INM  

 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 

la 

CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ  
SUBSECVENT DE FURNIZARE nr. 3/141/38/20.06.2019 

 

 

 

 

Art. 1. PARŢILE CONTRACTANTE 

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ, cu sediul în Șos. Vitan - Bârzeşti                
nr. 11, sector 4, Bucureşti, telefon: +40 213320954; Fax: +40 213320615; e-mail: office@brml.ro; 

cod fiscal RO4283376, cont IBAN RO98TREZ23G800130200109X, deschis la Trezoreria sector 4, 

reprezentat prin director general, prof. dr. ing. Stancu FILIP, în calitate de achizitor, de o parte 

  şi    

operatorul economic S.C. ABC SUPPLIES S.R.L cu sediul în Str. Preda Spătarul nr. 17, bl. 11, sc. 

1, parter, ap. 2, București, telefon/fax: 031.438.01.70, număr de înmatriculare la Registrul 
Comerţului J40/20526/2006 cod fiscal RO19672541, cont trezorerie 
RO73TREZ7055069XXX004361 deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentat prin adiminstator Ion 

Sebastian, în calitate de promitent-furnizor, pe de altă parte   
 

Având în vedere necesitatea de suplimentare a cantităților de Cartuşe de toner, cerneală și diverse 
consumabile (waste toner, cilindru/drum unit/imaging unit etc.), în urma achiziționării noilor 

tipuri de echipamente de fotocopiere, părțile au convenit (conform documentației de atribuire și 
anunțului de participare nr. 178497/01.09.2017), să încheie prezentul act adițional la contractul 

subsecvent de furnizare nr. 3/141/38/20.06.2019, în următoarele condiții: 
 

Art. 2.  Se modifică art. 5.1 din contractul de achiziție publică subsecvent de furnizare,  și va avea 
următorul conținut: 

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică subsecvent de furnizare, 

respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către 

achizitor, pentru Cartuşe de toner, cerneală și diverse consumabile (waste toner, cilindru/drum 

unit/imaging unit etc.), cod CPV 30125100-2/Cartuşe de toner, cod CPV 30192113-6/Cartuşe 
de cerneală, descrise în Anexa nr.1 la prezentul act adițional, conform ofertei financiare, este de:  

7.798,54 euro fără TVA, la care se adaugă  
TVA (19%): 1.486,72 euro 

Valoare cu TVA: 9.280,26 euro 

 

Art. 3. Prezentul act adițional nr. 1 la contractul de achiziţie publică subsecvent de furnizare intră în 
vigoare la data semnării de ambele părţi şi este valabil până la data de 31.12.2019, fără a se aduce 
atingere prevederilor de la pct. 16.2 din contract care rămân aplicabile. 
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Celelalte prevederi ale contractului de achiziție publică subsecvent de furnizare  se aplică în 

corelație cu prevederile prezentului act adițional.  
 

Art. 4. Prezentul act adiţional a fost încheiat la sediul autorităţii contractante din Șos. Vitan-

Bârzeşti nr. 11, sector 4, Bucureşti, în două exemplare originale cu egală forţă juridică, din care unul 
pentru achizitor şi unul pentru furnizor şi conţine 2 (două) pagini. 
 

 

ACHIZITOR          FURNIZOR 
     
BRML                                        S.C. ABC SUPPLIES S.R.L 

DIRECTOR GENERAL,                                                                    ADMINISTRATOR, 

prof. dr. ing. Stancu FILIP                                                                     Sebastian ION 
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ȘEF OFICIU JURIDIC, 

Robert Cristian APOSTOL 

 

 

 

 

 

Avizat 

Șef S.A.P., 

Raluca-Maria VASILESCU 


