
CONTRACT Nr. <£&

de achiziţionare accesorii pentru copiatoare si tehnica de calcul pentru a. 2017 

Cod CPV: (30000000-9) Echipament informatic si accesorii de birou, cu excepţia 

mobilierului si a pachetelor software

“  m ai 2017  __________ B ălţi__________
(localitataea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă

SRL ”MSA Grun” IMSP Soitalul Clinic Municinal Bălti
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată Drin director Ion NICOV,
(funcţia, numele, prenumele)

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

denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator 

1006600002182

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin Medic sef interimar 

Vladimir PASCARU ,
(funcţia, numele, prenumele)

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

denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator 

nr. 1003602150732 din 11.12.2003(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)

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

pe de o parte,

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

Achiziţionarea_________ accesorii ventru copiatoare si tehnica de calcul venim a. 2017 ___,
(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (şi/sau Servicii), conform Concursul Cererii Ofertelor de Preţ 

N r.l7/00643 din 27.03.2017.
(procedura de achiziţie)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din 

„05” mai 2017.
a. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:

a) Specificaţia tehnică;

b) Specificaţia de preţ;
c) [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, 

grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală ele.]

b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor



r

Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului 

Bunurile şi/sau Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile 

Contractului sub toate aspectele, 
d. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în 

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

preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor 

Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului
, 1 .1.  Vînzătorul/prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile şi/sau de a presta 

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

1.2. Cumpărătorul/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 menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor 

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

1.4. Termenele de garanţie a Bunurilor 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 Vînzător în 

termenele prevăzute de graficul de livrare pe parcursul anului 2017, în decurs de 5 zile de la 

comanda IMSP SCM Bălţi.

2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor şi/sau a Serviciilor include:

1. factura fiscală 2 ex.

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel 

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

în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Preţul 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.

Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi 

constituie: 78177,00 (şaptezeci opt mii una sută şaptezeci şapte lei) MDL.
(suma cu cifre şi litere)

3.2. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate se va efectua în lei 

moldoveneşti.
3.3. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: în termen de 30% în termen 

de 30 zile după livrarea bunurilor, 70% la finele trimestrului.

3.4. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat 

în prezentul Contract.

4. Condiţii de'predare-primire

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

către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:

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

bunurilor / serviciilor şi graficul livrării / prestării şi documentele de însoţire conform punctului 

2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii 

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

nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora 

termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi 

exonerat pentru această perioadă, de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.4.



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 menţionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta 

standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

6. Obligaţiile părţilor
6.1. în baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă. ̂

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

C  o n t r â d  * *

b) ’ să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de; 5 zile

calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor 

şi/sau prestam Sjrvic corespunzătoare pentm recepţionarea Bunurilor şi/sau Serviciilor

de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele

prezentului Contract^ calitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă

la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz] .

6 2 în baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă. _
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionăm in termenul 

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

b ) ' să asigure achitarea Bunurilor livrate şi/sau Serviciilor prestate, respectînd modalităţile 

şi termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forţa majoră
7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplmirea parţiala sau integra a 

obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri e 

forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pammt, precum şi alte

circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). _ . ,

7 2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligata sa informeze imediat (dar nu

mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majora.
7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenu e 

acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organu 

competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

8. Rezilierea
8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8 2 Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile şi/sau de a presta

Serviciile prevăzute în prezentul Contract; , ,
b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare

Stabll‘“ ; Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor I GRUPj|

Servicnlo , ^  Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor

înaintate conform prezentului Contract. ^
8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice in termen de 5 zile

lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată

8 4 Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucratoare de la prim 

notificării. în cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va

iniţia rezilierea.
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9. Reclamaţii

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate 

Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în 

comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.
9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor şi/sau serviciilor livrate sînt înaintate 

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

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

sens. v
9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare 

de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.
9.4. în caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să 

livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului 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. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor în limitele

stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
9.6. în cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de 

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

întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancţiuni
10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător 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 conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o 

penalitate în valoare de 5 % [indicaţi procentajul] din suma totală a contractului.
10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă 

răspundere materială în valoare de 0.1% din suma Bunurilor nelivrate şi/sau a Serviciilor 

neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de _5_ % [indicaţi procentajul] din

suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte ___10____  zile, se

consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul 

Contract şi Vînzătorului i se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea 

a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.
10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de

0,1__% [indicaţi procentajul] din suma Bunurilor şi/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare

zi de întîrziere, dar nu mai mult de __5_% [indicaţi procentajul] din suma totală a prezentului

contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală
11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei 

în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziţii finale
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe 

cale amiabilă. în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată 

competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.
12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele 

perfectate anterior îşi pierd valabilitatea.
12.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra 

modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe



la contractu. 

din: mai 2017

SPECIFICAŢIA

Suma Suma cu 

fară TVA TVA
Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant

Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată

Cantit 

atea / 

volum

Unitate 

a de 

masura

Denumirea

bunurilor

/serviciilor

Producă

torul

Ţara de 

origine

MB SI 151 ASRock HI 10M- 

DGS (Intel 11110, maTX)

MB SI 150 ASRock H81M- 

VG4 R3.0 (Intel H81, maTX) 

2.5”HDD 500GB Seagate 

”ST500LM030” (SATA3, 

128MB, 5400rpm. 7.0mm)

3.5 "HDD 2.0TB-SATA- 

64MB Hitachi”ultrastar 

A7K3000
HUA723020ALA641

(OF 12470)”________________

2.5”SATA SSD 256GB 

Transcend”SSD230” 

j (R/W:560/520MB/s, 65/85K 

IOPS, SM2258, 3D NAND

TLC, Alu) _____________
4GB DDR3-1600MHz 

Goldkey PC12800,CL11,1.5V

Socket 1151 /PCI 

Express x2/ DDR4 

Socket 1150 /PCI 

Express/DDR3 x2 

500 GB/128MB

AsRockC hina
Placa Materna

AsRockChina10000000-9 16470,00Placa Materna

China

2TB 64MB cache 

minim.
HitachiChina

SSD 250GB Sequential 

Reads: 550 MB,s, 

Sequential Writes: 450 

MB

TranscendChina

4Gb/1600MHz
GoldkeyChinawonoooo-9

Memorie 

operativă DDR3 

Memorie 

operativă DDR2

2GB DDR2 800MHz 

Transcend PC6400, CL5

Keyboard SVEN Standard 301

Black U SB______________

Power Supply ATX 550W 

Sohoo, 12cm Fan, Bulk

Power Supply ATX 650W 

GAMEMAX GP-650,14cm

Fan, 80+ Bronze, Retail______

16GB USB2.0 Flash Drive 

Gokdkey, Gold Metallic-Black 

cap, Classic (R/W:18/7Mb/s) 

PC Case Fan Deepcool 

XFAN120 Black Hydro

Bearing______________

8-port lO/lOOMbps Desktop 

Switch Netis ”ST3108S”,

Plastic Case________________
16-port lO/lOOMbps Desktop 

Switch Netis ”ST3116P”, 

Plastic Case_______________ _

TranscendChina

China
Claviatura

>500W PCI-e 6 pin 

minim

>650W

SohooChina
Bloc de 

alimentaţie
SohooChina

Bloc de 

alimentaţie 850005 ° '

GoldkeyChina

120xl20mm
DeepCoolChina

Cooler

Switch 8 port
China

Switch

Switch 16 port
Chinawonoooo-9

Switch



15
RouterBoard

751G

30000000-9 China Mikrotik 8 buc. RouterBoard 751G Mikrotik RB951G-2HnD 1515,00 1818,00 12120,00

16
Testator de cablu 30000000-9 China APC 1 buc. Testator de cablu RJ45 Cable Tester for UTP/STP 

RJ45 & RJ12 cables, LY- 

CT005

90,00 108,00 90,00 108,00

17
Cablu 30000000-9 China APC 7 cutie Cablu FTP C.5.E.

4x2x1-D.52. solid gray.

Cable FTP Cat.SE, 305m, 

CCA,24awg 4x2x1/0.52, solid 

grav, APC Electronic

887,50 1065,00 6212,50 7455,00

18
Conector 30000000-9 China APC 12 set Conector RJ45 RJ45 Modular Plug, Cat. SE, 

Long Typr, 30u” Gold plated, 

100pcs*/bag

110,00 132,00 1320,00 1584,00

19 OoTopeueirropw 30000000-9 China China 10 buc. Canon 703 O PC forH PL I 1010 China 20,00 24,00 200,00 240,00

2 0
MaxpHHHbie 30000000-9 China China 20 buc. 13mm x 12m STD

KOJIbUO

Ribbon 13mm*12m, ring, 

Patron

15,00 18,00 300,00 360,00

21
ToHep Lexmark 30000000-9 China SCC 2 kg

Toner LexMark Toner Lexmark Universal 1 kg

SCC

245,00 294,00 490,00 588,00

Total: 78177,00 MDL


