
St A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E

CONTRACT Nr. -54 / / 2 0 ' *

de achiziţionare a servicii - medicale_______________________________

Cod CPV: 85000000-9

“ /,2” 0 3  2017 mun.Bălţi
(localitataea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă

IMSP Spitalului Clinic Municipal Bălti, Inspectoratul naţional de patrulare
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin Vladimir Pascaru medic sef
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin Livii BAZ1UC Sef,
interimar.

(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza regulamentului
(statut, regulament, hotărîre etc.)

denumit(a) în continuare Vînzălor/Prestator
din 5 *

(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza statutului
(statut, regulament, hotărîre etc.)

denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator 
1013601000509 din 21.03.2013

(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)

pe de o parte,(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)

pe de o parte,
ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a) Achiziţionarea serviciilor medicale denumite în continuare Bunuri (şi/sau Servicii),
b) Anexa n r .l ,  este parte integrantă a contractului.

1. Obiectul contractului.

1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta, iar Beneficiarul de a recepţiona şi achita serviciile 
medicale narcologice şi de constatarea a stării de ebrietate şi naturii ei în condiţiile Hotărîrii 
Guvernului nr. 296 din 16.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de 
testare alcoolscopică şi examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei cu 
modificările şi completările ulteriore precum şi în conformitate cu alte acte normative în 
vigoare.

1.2. Volumul serviciilor şi plăţilor acumulate pînă la încheierea prezentului contract se vor îndeplini 
în condiţiile date şi la preţurile stabilite în perioada respectivă .



2. T erm enele şi condiţiile de livrare a serviciilor

2.1.. Prestarea serviciilor se efectuează de Prestator, la solicitarea Beneficiarului, în cabinetele 
narcologice din subdiviziunile IMSP SCMB pe parcursul anului 2017.
2.2. Înmînarea proceselor verbale se va efectua în birourile Spitalului municipal.
2.3. Livrarea serviciilor prestate vor fi predate/primite în birourile IMSP SCMB.
2.4. Predarea -  primirea serviciilor prestate se va efectua de persoanele, autorizate de Conducătorii 
părţilor contractante.
2.5. Documentaţia de însoţire a serviciilor prestate, include:

1) procesul verbal de examinare medicală care se eliberează pentru fiecare persoană
examinată, la solicitarea Beneficiarului, în care este indicat şi volumul serviciilor prestate pentru 
fiecare caz se p a ra t ..........................................................................................1 ex.;

2) actul de primire p red a re ...................................................... 1 ex.;
2.6. Prestarea serviciilor se efectuează zilnic potrivit graficului de lucru al prestatorului în 

regim non-stop.
2.7. Data prestării serviciilor se consideră data indicată în procesul verbal.

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

3.1. Preţul serviciilor prestate se vor achita conform specificaţiei din Anexa nr.l din prezentul 
Contrac, în baza catalogului tarifelor unice aprobate prin H.G nr. 1020 din 29.12.2011 cu 
privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare anexa 3, modificată prin H.G 1460 din 
10.02.2016

3.2. Suma a prezentului Contract se stabileşte în lei moldoveneşri, şi constituie pînă la 65000,00 
(şaizeci si cinci m ii lei. 00 bani).
3.3. Achitarea serviciilor prestate se va efectua lunar pînă la data de 25 a lunii următoare pentru 
serviciile acordate în luna precedentă.

4. Condiţiile de predare-primire a serv iciilor.

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar, dacă:
- calitatea lor corespunde standartelor medicale şi actelor normative în vigoare;
- cantitatea corespunde prevederilor prezentului Contract şi documentelor de însoţire.

5. Obligaţiile părţilor.

*
5.1. Obligaţiile Beneficiarului:
a) să solicite în modul corespunzător serviciile necesare;
b) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a 
serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
c) să asigure plata serviciilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul 
Contract.
5.2. Obligaţiile Prestatorului:
a) să presteze serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul contract;
b) Prestatorul asigură calitatea serviciilor prestate.

6. Forţa majoră.

6.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a 
angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri 
de forţă majoră.



6.2. Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg: războaiele, calamităţile naturale, incendiile, 
inundaţiile, cutremurele de pămînt, modificările în legislaţie şi dispoziţiile Guvernului, grevele, 
defectarea utilajului, pînă la înlăturarea defectelor, şi alte circumstanţe, ce nu depind de activitatea 
părţilor.
6.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul dezlănţuirii şi termenul de acţiune trebuie 
să fie confirmate prin certificatul cu privire la forţa majoră, eliberat de organul competent.

7. Rezilierea contractului.

7.1. Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părţi sau în mod unilateral 
în caz de:

a). Refuzul Prestatorului de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract:
b). Nerespectarea de către Prestator a termenelor stabiliţi;
c). Nerespectarea de către Beneficiar a termenelor de plată a serviciilor;
d). Nesatisfacerea de către una din părţi a pretenţiilor, înaintate conform prezentului contract.

7.2. Partea iniţiatoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte 
părţi despre intenţiile ei, cu expunerea cauzelor.
7.3. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunţ. In caz că chestiunea nu 
va fi coordonată în termenele stabilite, partea iniţiatoare are dreptul să declare Contractul reziliat, 
conform situaţiei la data indicată în anunţ.
7.4. Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute 
necondiţionat.

8. Reclamaţii

8.1. Dacă se constată lipsă în cantitatea serviciilor presate, Beneficiarul va înştiinţa imediat 
Prestatorul despre acest fapt.
8.2. Pretenţiile referitoare la calitate trebuie să fie confirmate printr-un certificat autorizat de o 
organizaţie independentă neutră, sau autorizată în acest sens, şi se înaintează nemijlocit 
Prestatorului.
8.3. Pretenţiile referitoare la calitate se lichidează prin substituirea necondiţionată a bunurilor, în 
decurs de 5 zile de la data recunoaşterii pretenţiilor.

9. Sancţiuni.

9.1. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea serviciilor prestate în limitele stabilite
9.2. Pentru refuzul de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract, Prestatorul suportă o 
penalitate în valoare de 0,5 % din suma totală a contractului.
9.3. Pentru livrarea cu întîrziere a serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 
0,1 % din suma serviciilor neprestate, pentru fiecare zi întîrziată, dar nu mai mult de 0.5 % din suma 
totală a prezentului contract.
9.4. Pentru achitarea cu întîrziere a serviciilor, „Beneficiarul” poartă răspundere materială în 
valoare de 0.1% din suma serviciilor neachitate, pentru fiecare zi întîrziată, dar nu mai mult de 0,5 
% din 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 nesoluţionare pe cale amiabilă, 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 tăcute 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, fară înştiinţarea şi acordul în scris al celeilalte părţi.
10.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare care se păstrează câte un 
exemplar:

a). Prestatorului
b). Beneficiarului

10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data de / 2  OS- / ^  şi este valabil pînă la datat 
de 31.12.2017
10.7. Prezentul contract poate fi completat cu anexe suplimentare, după necesitate, care vor fi parte 
integrantă a acestuia.

l l .R ech iz ite le  juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

“Prestatorul”:
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL  
BĂLŢI
Adresa: mun.Bălţi, str. Decebal 101 
BC Moldindconbank SA 
IBAN M D 65TR PC C W 518430C 00124A A  
C/f: 1003602150732

Tel. 0231-5-86-97

“Beneficiarul” :
INSPECTORATUL NAŢIONAL I)E 
PATRULARE A IGP A MAI
Adresa: MD 2059, mun. Chişinău, str. Doina, 102 
Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat 
TREZMD2X 
C/f: 1013601000509
IB A N :M D 61TRPB A A 222810A 14319AC 
Tel.022-24-54-33

12. Semnăturile părţilor

“Beneficiarul” : 
Ş e fa lI N P  a IGP a MAI

Conta N ICO ARA

înregistrat:
T rezoreria

Pascaru

“Prestatorul” : 

şef interimar

f a / f  -  c90 û o o p  g  i



Anexa nr.l 
la contractul nr. S 4 / /

din “ )2 ” №  2017

SPECIFICAŢIA serviciilor (pentru perioada /j>! nS 2017 pînă la 31.12.2017)

Nr.
d/o

Nr.
conform

catalogului

Denumirea serviciului Cantitate 
unitatea de 

măsură

Preţul per 
unitate 

Lei/MD

1 1927.

Examinarea medicală primară pentru 
stabilirea stării de ebrietate şi a naturii ei 
(costul consumabililor se achită 
suplimentar)

30

2 1933.5. Testarea alcoolscopică
22

3 1933.6.
Determinarea alcoolului în sînge - Metoda 
cromatografiei gazoase

139

5 981.
Efectuarea probei la determinarea 
drogurilor în remediile biologice ale 
organismului (costul consumabililor se 
achită suplimentar)

94

6
Conform 
contractului de 
achiziţii

Consumabil

de facto 
(variabil: 

aproximativ 
69 lei)

“Prestatorul” : 
bdic sef interimar

Pascaru

“Beneficiarul”:
Şef al INP a IGP a M AI

AZIUC

înregistrat:
T rezoreria

nr.

2017


