
CONTRACT Nr. /f t f

de achiziţionare produselor alim entare 

Cod CPV: 15800000-6

‘1 5 ” m a i 2017 m un. Bălti

(localilataea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii A utoritatea contractantă

SRL ’’M axim os Pan
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin director Oleg LISITIN  .

(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza Statu tului,

(statut, regulament, hotărîre etc.)

denum it(a) în  continuare Vînzător/Prestator 

1006604005527.

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

pe de o parte,

IM SP Spitalul Clinic M unicipal B ălti,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin m edic şe f  interim ar V ladim ir 

PA SC A R U .

(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza Statutului,

(statut, regulament, hotărîre etc.)

denum it(a) în  continuare Vînzător/Prestator 

1003602150732 din 11.12.2003.

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

pe de o parte,

ambii (denum iţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referito r la următoarele:

a. A chiziţionarea produselor alim entare .
(denumirea bunului, serviciului)

denum ite în continuare Bunuri (şi/sau Servicii), conform contract de valoare m ică

(procedura de achiziţie)

în baza deciziei grupului de lucru al Cum părătorului/B eneficiarului din

____” ______________________________ 20___ .

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi com ponente şi integrale ale Contractului:

a) Specificaţia de preţ;

b) [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, 

formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.]



c. Prezentul Contract va predom ina asupra tuturor altor docum ente com ponente. In cazul unor 

discrepanţe sau inconsecvenţe între docum entele com ponente ale C ontractului, docum entele vor 

avea ordinea de prioritate enum erată m ai sus.

d. In calitate de contravaloare a plăţilor care urm ează a fi efectuate de Cum părător/beneficiar, 

V înzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cum părătorului/beneficiarului Bunurile 

şi/sau Serviciile şi să înlăture defectele lor în conform itate cu prevederile Contractului sub toate 

aspectele.

e. Cumpărătorul, beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească V înzătorului/prestatorului, în 

calitate de contravaloare a livrării bunurilor şi serviciilor, precum  şi a înlăturării defectelor lor, 

preţul Contractului sau orice altă sum ă care poate deveni plătib ilă conform  prevederilor 

Contractului în termenele şi m odalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul  Contractului

1.1. V înzătorul/prestatorul îşi asum ă obligaţia de a livra Bunurile şi/sau de a presta 

Serviciile conform  Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. C um părătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile 

şi/sau Serviciile livrate de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor se atestă prin  certificatele de calitate indicate în 

Specificaţie. Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele 

indicate în Specificaţie. Cînd nu este m enţionat nici un standard sau reglem entare aplicabilă, se vor 

respecta standardele sau alte reglem entări autorizate în ţara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a B unurilor şi/sau Serviciilor sînt 

indicate în Specificaţie.

2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare
2.1. Livrarea Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către V înzător în 

condiţii DDP / .\ ( 'OTERMS în termen de 5 zile de la comanda IMSP SCM Bălti, lunar pe 

parcursul lunii aprilie a. 2 0 1 7.

2.2. D ocum entaţia de însoţire a Bunurilor şi/sau a Serviciilor include:

1. fa a  ura fiscală______________________2 ex.

2.3. Originalele docum entelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cum părătorului cel 

tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea produselor se consideră încheiată 

în  m om entul în care sînt prezentate docum entele de mai sus.

3. Preţui şi condiţii de plată

3.1. Preţul Bunurilor şi/sau a Serviciilor livrate conform  prezentului Contract este stabilit în 

lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.

3.2. Suma lotală a prezentului Contract, inclusiv TV A , se stabileşte în  lei m oldoveneşti şi 

constituie: 5743f . i) ( cincizeci şapte m ii patru sute treizeci cinci lei) M D L .
(suma cu cifre şi litere)

3.3. A chita .ea plăţilor pentru Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate se va efectua în  lei 

m oldoveneşti.

3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cum părător vor fi:

-  30% ui rmen de 30 zile după livrarea fiecărei partide, 70% la finele trimestrului.

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al V înzătorului indicat 

în  prezentul Contract.

4. Condiţi i  de predare-primire

4.1. Bunurile şi/sau Serviciile se consideră predate de către V înzător şi recepţionate de 

către Cum părător / destinatar, după caz] dacă:

a) cantitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor corespunde inform aţiei indicate în Lista 

bunurilor /  serviciilor şi graficul livrării /  prestării şi docum entele de însoţire conform  punctului 

2.2 al prezentului Contract;

b) caliu i Bunurilor şi/sau a Serviciilor corespunde inform aţiei indicate în Specificaţie;

c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde inform aţiei indicate în  Specificaţie.

4.2. V înzătorul este obligat să prezinte Cum părătorului un exem plar original al facturii 

fiscale odată cu livrarea Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru



nerespectarea de către V înzător a prezentei clauze, Cum părătorul îşi rezervă dreptul de a m ajora 

term enul de achilare prevăzut în  punctul 3.4 corespunzător num ărului de zile de întîrziere şi de a fi 

exonerat de achitarea penalităţii stabilite în  punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 

furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este m enţionat nici un standard sau reglem entare aplicabilă se vor respecta 

standardele sau alte reglem entări autorizate în ţara de origine a produselor.

6. O b l i g a ţ i i l e  părţilor

6.1. în baza prezentului Contract, V înzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile şi/sau să presteze Serviciile în  condiţiile prevăzute de prezentul

Contract;

b) să anunţe C um părătorul după sem narea prezentului Contract, în  decurs de 5 zile 

calendaristice, prin telelbn/fax sau telegram ă autorizată, despre d isponibilitatea livrării Bunurilor 

şi/sau prestării Serviciilor;

c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea B unurilor şi/sau Serviciilor 

de către Cumpără;,>r [destinatar, după caz], în term enele stabilite, în  corespundere cu cerinţele 

prezentului Contract;

d) să asigure in tegritatea şi calitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă 

la recepţionarea lor de către Cum părător [destinatar, după caz],

6.2. In b aza prezentului Contract, Cum părătorul se obligă:

a) să întreprindă toate m ăsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în  term enul

stabilit a Bunurilor livrate şi/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului 

Contract;

b) să as ie. are achitarea Bunurilor livrate şi/sau Serviciilor prestate, respectînd m odalităţile 

şi term enele indicate în prezentul Contract.

7. F o n i ,  m a jo ră

7.1. Părţii., sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplin irea parţială sau integrală a 

obligaţiilor confc, m prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de 

forţă m ajoră (răzl. aie. calam ităţi naturale: incendii, inundaţii, cutrem ure de păm înt, precum  şi alte 

circum stanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă clauza de forţă m ajoră este obligată să inform eze im ediat (dar nu 

mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circum stanţelor de forţă majoră.

7.3. Survenirea circum stanţelor de forţă m ajoră, m om entul declanşării şi term enul de 

acţiune trebuie să iîe contirm ate printr-un certificat, eliberat în m od corespunzător de către organul 

com petent din ţara Părţii ,re invocă asem enea circum stanţe.

8. KsziLei'ea

8.1. Rezilierea C\ uractului se poate realiza cu acordul com un al Părţilor.

8.2. Contn; J i u l  poate fi reziliat în  m od unilateral de către:

a) Cumpărător în jaz  de refuz al V înzătorului de a livra Bunurile şi/sau de a presta 

Serviciile p rev ă z n e  în prezentul Contract;

b) Cunij rător In eaz de nerespectare de către V înzător a term enelor de livrare/prestare 

stabilite;

c) Vînzău ir în caz de nerespectare de către C um părător a term enelor de plată a Bunurilor / 

Serviciilor;

d) Vînză; j r  sau Cum părător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor 

înaintate conform  prezentului Contract.

8.3. Partea iniţiali are a rezilierii Contractului este obligată să com unice în  term en de 5 zile 

lucrătoare celeilaăa Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare m otivată.

8.4. Partea înaiiavi.iă este obligată să răspundă în  decurs de 5 zile lucrătoare de la prim irea 

notificării. în cazul iii care litigiul nu este soluţionat în term enele stabilite, partea iniţiatoare va 

iniţia rezilierea.
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9. R e c l a m a ţ i i

9.1. Recln n . iţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate 

V înzătorului/Prestatorului la m om entul recepţionării lor, fiind confirm ate printr-un act întocm it în 

com un cu reprezentantul V înzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor şi/sau serviciilor livrate sînt înaintate 

V înzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie 

confirm ate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest 

sens.

9.3. Vînzăiorul este obligat să exam ineze pretenţiile înaintate în  term en de 5 zile lucrătoare 

de la data primirii acestora şi să com unice Cum părătorului despre decizia luată.

9.4. în ca. de recunoaştere a pretenţiilor, V înzătorul este obligat, în  term en de 5 zile, să 

livreze/presteze suplim entar Cum părătorului cantitatea nelivrată de bunuri şi/sau serviciile 

neprestate, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare -  să le substituie sau să le 

corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5. V înzătorul poartă răspundere pentru calitatea B unurilor şi/sau a Serviciilor în  lim itele 

stabilite, inclusiv ;eiaru viciile ascunse.

9.6. în ca- i devierii de la calitatea confirm ată prin  certificatul de calitate întocm it de 

organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau 

întîrziere sînt supo: laie de partea vinovată.

10. S ancţiun i

10.1. Form a ue garanţie de bună executare a contractului agreată de Cum părător este

________________ ____  -_______________________________ , în cuantum  de din valoarea

contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile şi/sau de a presta  Serviciile prevăzute în  prezentul 

Contract, se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în  cazul în  care ea a fost 

constituită în coi i-rm ita te  cu prevedrile punctului 10.1., în  caz contrar V înzătorul suportă o 

penalitate în vale v  de _5_%  din sum a totală a contractului.

10.3. Pena f  era rea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, V înzătorul poartă 

răspundere matCviaiă în valoare de 0.1%  din sum a B unurilor nelivrate şi/sau a Serviciilor 

neprestate, pentra f.ecare zi de întîrziere, dar nu mai m ult de 5 % din sum a totală a prezentului 

Contract. In caza': ia care în tîrzierea depăşeşte 10 zile , se consideră ca fiind refuz de a vinde 

Bunurile şi/sau d vesta Serviciile prevăzute în prezentul C ontract şi V înzătorului i se va reţine 

garanţia de bună . aitare a contractului, în  cazul în care ea a fost constituită în  conform itate cu 

prevederile pu n e i.. i ai 10.1.

10.4. Pena ■;iitarea cu întîrziere, Cum părătorul poartă  răspundere m aterială în valoare de

01 %  din sum a i . . rilo. şi/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai

m ult de 5 %  din .a totală a prezentului contract.

11. l ) r e ,  .! d e  proprietate intelectuală

11.1. Funii - are obligaţia să despăgubească achizitorul îm potriva oricăror:

a) recia ' şi acţiuni in ju s tiţie , ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate

intelectuală (bre-, . ane. m ărci înregistrate etc.), legate de echipam entele, m aterialele,

instalaţiile sau u f . ,j ie folosite pentru sau în  legătură cu produsele achiziţionate, şi

b) daune .erese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei

în  care o astfel de . , leare rezultă din respectarea Caietului de sarcini în tocm it de către achizitor.

12. Dis*. . i.il i u . ale

12.1. Liligi . e ar putea rezulta  din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe

cale am iabilă, f  eaz c aitrar, ele vor fi transm ise spre exam inare în  instanţa de judecată 

com petentă con: . : eai -laţiei Republicii M oldova.

12.2. De i: a.aa sem nării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi docum entele 

perfectate anteri . -iei a valabilitatea.

12.3. Pârii............ aeiante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra

m odificării clan. . . contractului, prin act adiţional, num ai în  cazul apariţiei unor circum stanţe 

care lezează inie . . .e com erciale legitim e ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data 

încheierii contra. .\ edificările şi com pletările la prezentul C ontract sînt valabile num ai în



cazul în care au i rf ectate în  scris şi au fost sem nate de am bele Părţi.

12.4. Nici i ni dintre Părţi nu are dreptul să transm ită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 

prezentul Contra:. jr terţe persoane fară acordul în scris al celeilalte părţi.

12.5. Prez. .. Contract este întocm it în trei exem plare în lim ba de stat a Republicii 

M oldova, cîte un vjm plar pentru V înzător, Cum părător şi A genţia  A chiziţii Publice.

12.6. Prezc ui Contract se consideră încheiat la data sem nării şi intră în vigoare după 

înregistrarea lui , re .Agenţia A chiziţii Publice şi, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de 

către una din trez ,v. .i.e teritoriale ale M inisterului Finanţelor, fiind valabil pînă la 30 iunie 2017.

12.7. Prczc . . Contract reprezintă acordul de voinţă al am belor părţi şi este sem nat astăzi, 

“ 15” mai 2017 .

12.8. Pem o . .îlinnarea celor m enţionate mai sus, Părţile au sem nat prezentul Contract în 

conform itate cu i i:,.ia Republicii M oldova, la data şi anul indicate mai sus.

Jatele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor

F u rn iz o r , . . ui i i  uri / Prestatorul de

S C i Vii*il
A utoritatea contractantă

Adresa poştală: fa '.:. . .  .o . Sos.Bucovinei, 37a 

Telefon: /2 4 6 /2 -  4 -

C o n t : M D63M G ':24ASV51858597100 

Banca: B C ”Mob . .; icâ-Ciroupe Societe 

Generale"

Adresa poştală a : , .

C od:M O B B M i;

Cod fiscal: 1006( . .‘ 527

A dresa poştală: m. Bălţi str. Decebal, 101

T e le fo n :/231 /5 -86 -97

Cont: M D 58T R PC C W 518430A00124A A

B anca:M inisterul F inanţelor Trezoreria de Stat

A dresa poştală a băncii:

Cod:TR EZM D 2X

Cod fiscal: 1003602150732

14. Seio .i e părţilor

Data:
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A nexa nr. 1 

la contractul nr 

din “ 15” mai 2017

SPECIFICAŢIA BUNURILOR

bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.
D en u m irea  

bunurilor/sc*i ! iilor
Cod CPV

C antitatea  

(unit. de 

m ăsură)

Preţ fără  

TVA

Preţ cu 

TV A

Sum a  

totală fără 

TV A

Sum a  

totală cu 

TV A

1

Pîine de faină d e  s e c a ra  

calitatea 1 , ambalată şi

etichetată în c o n f o r m i t a t e  cu 

cerinţele legislaţiei^ în v ig o a r e

15811100-7 2320 kg 6,48 7,00 15033,60 16240,00

2

Pîine din faină d e  u, m 

calitatea superioară a m b a l a t ă  

şi etichetată în eoni',  . a a tc  cu 

cerinţele legislaţicic ia > ii-oare

15811100-7 5885 kg 6,48 7,00 38134,80 41195,00

Total
53168,40 57435,00


