
A C H  1 Z I  Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 18//W
priv ind achiziţ ia dintr-o s ingură  sursă 

a bunuri lor (servicii lor)

"âo ’ martie 2017 Bălţi
(municipiu, oraş, raion)

1. Părţile contractante

iM S P  Spitalul C linic Municipal Bălţi
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, firmei, organizaţiei) 

reprezentata prin medic-şef Vnlcriu POSTOLACHE care acţionează în baza statutului
(funcţia, numele, prenumele)

(regulamentului) si denumită în continuare “Vînzător” 1003602150732____________________ .
(se indică numărul şi data de înregistrare în 

sau persoana fizică_____________________________________
Registru! comercial al Republicii Moldova) (numărul paşaportului, domiciliul, codul fiscal)
pe de o parte, şi Inspectoratul de poliţie Sîngerei al IG P  a M A I____

(denumirea completă a executorului de buget)
reprezentată prin şefa IP Sîn»erei, colonel de poliţie Anatolie R E A B O I care acţionează îi

(funcţia, numele, prenumele)
statutului______________________ , denumită în continuare “Cumpărător” , pe de altă parte, (ambii

(statut, regulament, hotărâre etc.) 
denumiţi în continuare "Părţi") au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele.

Conform procedurii o singură sursă. MG iir.1407 din I0.12.200S net.21 lit.(c) si conform 
Camionului tarifelor unicc aprobat prin HG nr.1020 din 29.12.2011.

(denumirea organului care desfaşoară tenderul)
din " " ____20_. proces-verbal № _________ (sau proces-verbal, în cazul achiziţiei prin
metode alternative). "VînzătoruP* a fost declarat învingător al procedurii pentru achiziţionarea
Sen icii-medienlc_________________________ , Cod CPV: 85000000-9____  denumită în

(denumirea bunurilor, serviciului) 
continuare Bun (Serviciu).

2. Obiectul contractului

2.1. Vînzătorul îşi asumă obligaţia dc a vinde şi livra (presta), iar Cumpărătorul de a recepţiona şi 
achita bunul (serviciul) prevăzută în specificaţia din anexa nr.l, care este parte integranta 
la prezentul Contract.

2.2. Cantitatea bunurilor (Volumul serviciilor), sortimentul sunt indicate în specificaţia din anexa



ir. 1. care este parte integrantă a prezentului Contract.
Calitatea bunurilor este precizată în specificaţia clin anexa nr.l şi trebuie să corespundă
standardelor, condiţiilor tehnice aprobate de_____ _____________________________________ -

(denumirea organului care a aprobat STAS.
____________  __  şi certificatului de calitate eliberat de producător.

condiţiile tehnice, data aprobării)
' 4. Termenele de garanţie a calităţii bunurilor constituie:_________________________________

3. Termenele şi condiţiile de livrare a bunurilor

3.1. Livrarea bunurilor (prestarea serviciilor) se efectuează pe parcursul anului 2017___ .
(condiţia de livrare (prestare), tipul de transport)

3.2. Documentaţia tehnică şi cea de însoţire a bunurilor care include:
1. factura fiscală 2 ex.
2. certificatul de calitate 2 ex.
3. certificatul de origine a bunurilor 1 ex.

trebuie să fie perfectată şi expediată____________________________________________________ .
(se indică modul de întocmire şi de expediere a documentelor)

3.3. Livrarea (prestarea) se efectuează potrivit graficului de livrare (prestare) a bunurilor
(serviciului) (trimestrial, lunar, în tranşe egale, pe decade, zilnic, conform unor grafice 
coordonate etc.). şi anume:____________________________________________ ______________ .

3.4. Data livrării bunurilor se consideră data indicată sub ştampila bonului de trăsură a staţiei de 
destinaţie stabilite.

4. Preţul şi costul total al Contractului şi condiţiile de plată

4.1. Preţul bunurilor livrate (serviciului prestat) conform prezentului Contract este stabilit în Ici 
moldoveneşti, fiind indicat în specificaţia din Anexa Nr.l a prezentului contract.

4.2. Suma totală a prezentului Contract se stabileşte în lei moldoveneşti, şi constituie
6105.00 Ici (sase mii una sută cinci Ici 00 bani ) fără T V A __________________

(suma cu cifre şi litere) lei M D .

4.3. Achitarea bunurilor livrate (serviciului prestat) se va efectua în lei moldoveneşti.
4.4. Achitarea pentru bunul (serviciul) livrat (prestat) de ’‘Vînzător” se efectuează în termen de

30_ zile după livrare (prestare).

5. Condiţiile de predarc-primire a bunurilor

5.1. Bunul se consideră predată de către Vînzător şi recepţionată de către Cumpărător, dacă:
a) calitatea ei corespunde caracteristicilor, indicate în certificatul de calitate, eliberat de 

la producător şi indicaţiilor anexei nr.l al prezentului Contract.
b) cantitatea corespunde prevederilor în anexa nr.l al prezentului Contract şi 

documentelor de însoţire a bunurilor.

6. Obligaţiile părţilor

6.1. Angajamentele Cumpărătorului:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul 

stabilit a bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
b) să asigure plata bunurilor livrate, respectând modalităţile şi termenele indicate în 

prezentul Contract.
6.2. Angajamentele Vîn/ătorului:

a) să livreze bunul în condiţiile prevăzute de prezentul contract;
b) după semnarea prezentului Contract, Vînzătorul este obligat să anunţe. în decurs de 2 

zile calendaristice, Cumpărătorul prin telex sau telegramă autorizată despre 
disponibilitatea livrării bunurilor.

c) după descărcarea bunurilor să prezinte Cumpărătorului următoarele documente:



suma totală a prezentului contract.

10. Dispoziţii finale

10.1. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către părţi pe cale 
amiabilă. în caz de neînţelegeri vor fi examinate în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare a 
Republicii Moldova.

10.2. Din data semnării prezentului contract toate negocierile şi corespondenţa referitoare la 
acesta, îşi pierd puterea juridică.

10.3. Orice modificări şi completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul cînd acestea 
au fost lacute în scris şi semnate de către reprezentanţii împuterniciţi pentru aceasta ai 
ambelor părţi.

10.4. Nici una dintre părţi nu are dreptul să transmită obligaţiunile şi drepturile sale de contract 
unor terţe persoane. Iară înştiinţarea şi acordul în scris al celeilalte părţi.

10.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare care se remit câte un exemplar:
1. Vînzătorului
2. Cumpărătorului

10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi întră în vigoare la data semnării lui de către părţi,
fiind valabil pînă la 31 deccmbrie 2017_____ .

(se indică data)
10.7. Prezentul contract poate fi completat cu anexe suplimentare, după necesitate, care vor li 

parte integrantă a acestuia.
10.8. Intru mărturisirea celor expuse mai sus, Părţile au semnat acest Contract la
"Jp  " martie 2017

1 1. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

"Vm/ătorul” :IM SP  Spitalul Clinic 
Municipal Bălţi

Adrcsa: m.Bălţi,str.Dccebal 101

l ei. l ax: 231-58697 ; fax.231-58733
Denumi r

ea [VIF-Tre/.oreria de Stat 
Băncii:
Adresa
Băncii:

Cod TREZM D 2X 
Bancar:

Cod 
1BAN:

Cod 
fiscal:

M 1)65T RPCCYV518430C0012AA 

1003602150732

“ Cuinpărătorul” :Inspectoratul dc poliţie 
Sîngcrci al IG P  a MAI

Adresa: O r.Sîngerei,str. In dependenţei
100

Tel./Fax: 0-262-2-29-80
Denumire
a Băncii: MF-Trczorcria de Stat

Adresa Or.Sîngerei, str.Iiuleperulenţei 
Băncii: 134

Cod TREZM D2X  
Bancar:

Cod
IBAN: MD25TRPBA0222810A14332 AB

Cod
fiscal: 1006601004459
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SPKCIFIС AŢI A BU NURILOR

Anexa nr. I
la contractul nr, j/0.9 

din^.03.2017

! № Denumirea
Mărfii

(Serviciului)

Servicii-
medicale

Lîectuarea probei 
la determinarea 
drogurilor în
remediile 
biologice ale
organiznuilui

Consumabilă
l'HC

Cod CPV

85000000-9

Cantita
tea

(unit.
de

măsură

j jpr

Consumabilă
OPIIJM

Consumabilă
MULTITIPLU

33buc

33buc

33 buc

Preţ
fără
TVA

94,00

11,00

I 1.00

69.00

Preţ
cu

TVA

Suma
fără
TVA

3102,00

363.00

363,00

2277,00

Suma 
с 11 

TVA

Alte
Nr.il/o
Conf.
Catalo
guliii


