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CONTRACT nr. 5 2 / / ? g  
pentru achiziţionarea bunurilor/lucrărilor/servicii lor  

de valoare mică

_ 2017_

(L ocalita tea)

‘Becor” SRL
( D enum irea com pletă  a operatoru lu i econom ic)

reprezentat(ă) prin Bezer Iurie______ __________ denumit(ă) în continuare „Furnizor/
(F uncţia, num ele, prenum ele)

Prestator/Antreprenor”, pe de o parte si IMSP Spitalul Clinic M unicipal Bălti 

reprezentat(ă) prin •> . Z s  & ;> o _______ , denumită în continuare „Beneficiar",
(F u n c ţ i i  num elej prenum ele)

pe de altă parte (ambii denumiţi în continuare „Părţi”), au încheiat prezentul Contract

referitor la achiziţionarea r  /0  s________________________ , denumite în

continuare

bunuri/lucrări/servicii. Cod CPV: ^ $/)£>£)&  ______ .

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta/executa, iar 

Beneficiarul -  de a recepţiona şi achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificaţia din 

prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează de către 

Prestator în termen de 3 zile , conform facturii de la data semnării prezentului contract.

Preţul/ costul bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului 

Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în specificaţia din prezentul Contract.

3. Suma totală a prezentului Contract constituie

*____
'  (Sum a cu cifre şi litere, inclusiv TV A )

4. Achitarea se efectuează

r (Su

prin transfer bancar
(M odalita tea  de achitare)

in termen de zece zile dupa livrare.

5. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral, cu condiţia 

înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a 

clauzelor Contractului de către una din Părţi.

6. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu poate fi realizat de către Părţi pe 

cale amiabilă pe termen de 30 zile in momentul apariţiei acestuia, se va supune soluţionării în 

conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

7. Orice modificări şi/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd 

se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord Adiţional, care intră în vigoare la data semnării 

acestuia de către Părţi.

8. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu 

prevederile legislaţiei în vigoare.

9. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeaşi forţă juridică.

10. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către 

Părţi, fiind valabil pînă la

Datele de identificare juridice, poştale şi de plată ale părţilor:

FURNIZOR 

S.R.L. “BECOR”

Adresa: m.Chişinău,str.Calea Orheiului 111/5 

Banca: BC”Mobiasbanca-Grup Societe 

Generale”SA 

IB AN : MD12M02224AS 

Codul băncii MOBB?

Codul fiscal 1003600C 

Cod TVA 0601000

Tel. 406-270 

Fax. 406-271
C onform  HG N r. 148 d in  14 .02.2008 M on ito ru l O ficia l Nr. 37-31

BENEFICIAR

f/ Z / Ş S .__ _____________________
Adresa: ̂ 7 

Banca

I HAN: jz/Z ) /2  </: W / f  A

\ băncii / f i éCodul 

Codul fiscal: 

Cod TVA

Tel.

Fax/^3//



Specificaţ ia la contract Nr. 52 din j? ____________ 2017

N Denum irea bunurilor TVA Cant itatea Pret  f/ r 

TVA

Pret cu TVA Suma f/ r  

TVA

Suma cu TVA

1 Hidroreg pulb./ sol. orala 20,9 g N10 (Balkan) 8% 150,00 41,94 45,300000 6291,66 6795,000

6291,66 6795

Sem na t urile  pârt ilor


