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CONTRACT NR 2FMC2017 / / 9  €  
de achiziţionarea piese de schimb si materiale de consum pentru hemodializă conform 

necesităţilor Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2017

CPV: 33181520-3
,3c? ” 2017 mun. Chişinău

Vînzător / Seller

Firma “Frezenius Medical Care 
Deutschland GmbH”, Germania,

reprezentata prin Coordinator 
Oleksii Podvomyi, Coordinator 
Tatjana Lanert, care acţionează in 
baza statutului(regulamentului), şi 
denumita in continuare 
“Vânzător”, N de înregistrare in 
Bad Homburg - HRB5748, pe de o 
parte,

Company “Frezenius Medical 
Care Deutschland GmbH”, 
Germania
represented by the Coordinator 
Oleksii Podvomyi, Coordinator 
Tatjana Lanert, acting on the basis 
of the Charter (Statutes), 
hereinafter referred to as “Seller”, 
registration number in Bad 
Homburg - HRB5748, from one 
side,

Beneficiar / Beneficiary

IMSP Spitalul Clinic Municipal 
Bălţi reprezentata prin Medic-şef 
interimar Vladimir Pascaru, care 
acţionează in baza regulamentului, 
denumit in continuare Beneficiar, 
IDNO 1003602150732

and PHMI Balts Municipal 
Hospital represented by Interim 
chief physician Vladimir Pascaru, 
acting on the basis of regulations, 
hereinafter referred to as 
“Beneficiary”,
IDNO 1003602150732

Centrul pentru achiziţii 
publice centralizate în 
sănătate /

Centre for centralized public 
procurement in the field o f 
healthcare

reprezentat prin director, Ivan 
Antoci, care acţionează în 
baza Regulamentului de 
organizare şi funcţionare, 
denumit în continuare Centru 
(responsabil financiar),
IDNO 1016601000212 
and the Centre for centralized 
public procurement in the 
field of healthcare, 
represented by Ivan Antoci, 
the Director, acting pursuant 
to the Regulations on 
organisation and operation, 
hereinafter referred to as the 
Centre (Financially

responsible),
IDNOO16601000212,

denumite în continuare Părţi, au încheiat prezentul 
Contract cu privire la următoarele:

1. Achiziţionarea centralizată de piese de schimb si

jointly hereinafter referred to as the Parties, have 
entered into this Contract with respect to the 
folio wing:
1. Procurement of consumables for hemodialysis,



materiale de consum pentru hemodializă denumite 
în continuare Bunuri, conform procedurii de 
negocieri directe fără publicare prealabilă a unui 
anunţi, în baza deciziei grupului de lucru al 
Centrului din 15.05.2017.

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi 
componente şi integrante ale Contractului:
a. Specificaţia Nr. 1 (Lista bunurilor) -  anexa nr. 1;
b. Garanţia de bună execuţie în mărime de 5% din 
suma totală a contractului -  anexa nr.2;
c. Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea 
în practici frauduloase şi de corupere -  anexa nr. 3.

3. Prezentul Contract va prevala asupra tuturor altor 
documente componente. în cazul unor discrepanţe 
sau inconsecvenţe între documentele componente 
ale Contractului, documentele vor avea ordinea de 
prioritate enumerată mai sus.

4. în calitate de contravaloare a plăţilor care 
urmează a fi efectuate de Centru, Vînzătorul se 
obligă prin prezenta să livreze Bunurile certificate 
cu Certificat CE sau declaratiţie de conformitate în 
funcţie de evaluarea conformităţii şi Certificat ISO 
13485, Beneficiarului şi să înlăture defectele lor, 
sub toate aspectele, în conformitate cu prevederile 
Contractului.

5. Beneficiarul se obligă să transfere Centrului, iar 
Centrul la rîndul său, să plătească Vînzătorului, în 
calitate de contravaloare a livrării bunurilor, preţul 
Contractului sau orice altă sumă care poate deveni 
plătibilă conform prevederilor Contractului, în 
termenele şi modalitatea stabilite de prezentul 
Contract.

CONDIŢII SPECIALE

1. Obiectul Contractului
1.1. Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra 
Bunurile Beneficiarului în cantitatea şi sortimentul 
prevăzut în Specificaţia din anexa nr.l, care este 
parte integrantă a prezentului Contract.
1.2. Centrul se obligă la rîndul său să achite, iar 
Beneficiarul se obligă să recepţioneze Bunurile 
livrate de Vînzător şi să transfere Centrului 
mijloacele financiare pentru bunurile recepţionate.
1.3 Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele 
de calitate indicate în Specificaţia Nr.l (Lista 
bunurilor) -  anexa nr.l. Bunurile livrate în baza 
contractului vor respecta standardele indicate în 
Specificaţia Nr. 1 (Lista bunurilor) -  anexa nr. 1.

spare parts for hemodialysis equipment 
hereinafter referred to as Goods, according to under 
the direct negotiation procedure without prior 
publication of a notice, in accordance with the 
decision of the Centre Working Group, dated 
15.05.2017.

2. The following documents shall be regarded as 
component and integral part of the Contract:
a. List of Goods -  Annex 1;
b. Guarantee of Performance execution of 5% of the 
total amount of the contract -  Annex 2;
c. Declaration of ethical conduct and non- 
involvement in fraudulent and corrupt practices -  
Annex 3

3. This Contract shall prevail over all other 
component documents. In the event of any 
discrepancies or inconsistencies between the 
component documents of the Contract, the 
documents shall have the order of priority listed 
above.
4. In exchange for payments to be paid by the 
Center, the Seller hereby undertakes to supply the 
Products to the Beneficiary, certified by the CE 
certificate or declaration of conformity in the field 
of conformity assessment and ISO 13485 
certificate, and to eliminate their shortcomings, 
from all points of view, in accordance with the 
terms of the Agreement.

5. The Beneficiary undertakes hereby to transfer the 
Centre, and the Centre undertakes to pay to the 
Seller, as consideration for the Goods delivered, the 
Contract price or any other amount that may 
become payable under the Contract, within the time 
limits and method set in the Contract.

SPECIAL CONDITIONS
1. Object of the Contract
1.1 The Seller undertakes to deliver the Goods to 
the Beneficiary, in the amount and range provided 
for in the Specification attached as Annex 1, which 
is part of this Contract.
1.2. The Centre undertakes to pay, and the 
Beneficiary undertakes to accept the Goods 
delivered by the Seller and transfer the Centre the 
funds for the Goods received.
1.3. The quality of the Goods shall be confirmed by 
the Quality certificates specified in the 
Specification No. 1 (list of goods) - Appendix 1. 
Goods supplied under the contract must comply 
with the standards specified in Specification No. 1



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 calităţii Bunurilor 
constituie - nu mai puţin de 80 % din termenul de 
valabilitate iniţial.

2. Termenele şi condiţiile de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către 
Vânzător în condiţii Incoterms 2013: CIP, în 
termen de 45 de zile de la solicitarea scrisă a 
Beneficiarului pe parcursul anului 2017 într-o 
singură tranşă.
2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include:

- invoice - 3 ex.;
- packing list - 3 ex.;
- CMR - 1 ex.,

Documentele de mai sus vor fi prezentate 
Beneficiarului la data transmiterii Bunurilor de 
către Vînzător conform condiţiilor contractuale.

Livrarea bunurilor se consideră încheiată în 
momentul în care sînt prezentate documentele 
enumerate mai sus.
2.3. Beneficiarul poate solicita o reducere sau 
majorare argumentată a cantităţii de Bunuri în 
limitele prevederilor legislaţiei în vigoare în 
domeniul achiziţiilor publice, informînd despre 
aceasta Vînzătorul cu 30 zile înainte de livrare.
2.4. Data livrării Bunurilor se consideră data 
transmiterii Bunurilor de către Vînzător cărăuşului 
conform condiţiilor termenului CIP INCOTERMS 
2013.

3. Preţul Contractului şi condiţiile de plată

3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului 
Contract este stabilit în Euro, fiind indicat în 
Specificaţia din anexa nr. 1 a prezentului Contract.
3.2. Suma totală a prezentului Contract, se 
stabileşte în Euro şi constituie: 77 989,83 EURO 
(Şapte şaptezeci mii nouă sute optzeci nouă, 83)

3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va 
efectua de către Centru, în Euro, conform cursului 
valutar al Băncii Naţionale a Moldovei la ziua 
achitării prin intermediul Ministerului Finanţelor -  
Trezoreria de Stat, în termen de 30 zile bancare 
după recepţionarea Documentaţiei de însoţire a 
Bunurilor. Dovada achitării plăţilor pentru Bunurile 
livrate constituie emiterea Ordinului de plată către

(list of goods) - Appendix 1.
Where no applicable standard or regulation is 
mentioned, the standards or other regulations 
authorized in the country of origin of the products 
shall be complied with.
1.4. The terms of guarantee for the quality of the 
Goods constitute - not less than 80% of the original 
term of validity.

2. Terms and conditions of delivery

2.1. The delivery of the Goods shall be performed 
by the Seller under Incoterms 2013: CIP terms, 
within 45 days after the written request of the 
Beneficiary, during the year of 2017 in one tranche.

2.2. The documents that shall accompany the Goods 
include:

- Invoice 3 copies;
- Packing list 3 copies;
- CMR 1 copies

The above documents will be submitted to the 
Beneficiary after the delivery of Goods by the 
Seller in accordance with the terms of the 
agreement.
The delivery of Goods shall be considered as 
completed when all documents are provided.

2.3. The Beneficiary may request a substantiated 
increase or reduction of the quantity of Goods 
within the provisions of the current laws in the field 
of public procurement, notifying the Seller 30 days 
before the delivery.
2.4. The date of delivery of the Goods is the date of 
transfer of the Goods by the Seller to the carrier 
under the terms of CIP INCOTERMS 2013.

3. Contract Price and payment terms

3.1. The price of the Goods delivered under this 
Contract is established in EUR and indicated in 
specification to annex nr. 1 to the Contract.
3.2. The total amount of this Contract, is established 
in EUR and is: 77 989,83 EURO (Seventy seven 
thousand nine hundred eighty nine, 83)

3.3. The payment for the Goods delivered shall be 
made by the Centre, in EUR at the exchange rate of 
the National Bank of Moldova on the day of 
payment, through the Ministry of Finances -  State 
Treasury, within 30 days after the receiving of the 
documents accompanying for the Goods. The 
confirmation of payment for the Goods delivered is 
the Payment order issued by the Ministry of



Ministerul Finanţelor -  Trezoreria de Stat.
3.4. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se vor 
efectua prin transfer bancar pe contul de decontare 
al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiţiile de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător 
şi recepţionate de către Beneficiar, dacă:
a. cantitatea Bunurilor transmise DE CĂTRE 
Vînzător cărăuşului conform termenului CIP din 
INCOTERMS 2013 corespunde informaţiei 
indicate in Specificaţia Nr. 1 (Lista bunurilor) — 
anexa nr. 1 şi documentele de însoţire prevăzute în 
punctul 2.2 din prezentul Contract;
b. calitatea Bunurilor corespunde informaţiei 
indicate în anexa nr. 1;
c. ambalajul şi integritatea Bunurilor corespund 
informaţiei indicate în anexa nr. 1.
4.2. Beneficiarul este obligat să prezinte în termen 
de 5 zile Centrului, pentru efectuarea plăţii, un 
exemplar al Documentaţiei de însoţire a Bunurilor.

5. Standarde

Finances -  State Treasury.
3.4. The payments for the Goods delivered shall be 

made by bank transfer to the settlement account of 
the Seller specified in this Contract.

4.Delivery-acceptance terms

4.1. The Goods shall be considered delivered by the 
Seller and accepted by the Beneficiary, if:
a. the quantity of GOODS transmitted to the Carrier 
Seller according to the CIP term of INCOTERMS 
2013 corresponds to the information indicated in 
Specification No. 1 (List of Goods) - Attachment 
No. 1 and the accompanying documents referred to 
in point 2.2 of this Agreement;
b. the quality of the Goods corresponds to the 
information indicated in Annex 1;
c. packaging and integrity of the Goods corresponds 
to the information indicated in Annex 1.
4.2. The Beneficiary must the copy of the 
documentation accompanying the Goods submit to 
the Centre for payment within five days.

5. Standards

5.1. Bunurile furnizate în baza Contractului vor I 5.1. The Goods delivered under this Contract must 
respecta standardele prezentate de către Vînzător în comply with the standards set out by the Seller in its

"  SPeCmCaîia (USta I ^  ^

6. Obligaţiile Părţilor

6.1. în baza prezentului Contract, Vînzătorul se 
obligă:
a. să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de 
prezentul Contract;
b. să anunţe Beneficiarul cu 15 zile calendaristice 
înainte prin e-mail (internet) / fax sau telegramă 
autorizată despre disponibilitatea livrării Bunurilor 
(confirmarea comenzii);
c. să anunţe Beneficiarul cu nu mai puţin de 2 zile 
înaintea sosirii transportului la locului destinaţiei, 
despre sosirea Bunurilor;
d. să asigure condiţiile corespunzătoare pentru 
recepţionarea Bunurilor de către Beneficiar în 
termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele 
prezentului Contract;
e. să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe 
toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către 
Beneficiar, după cum urmează:

Consumabilele pentru dializă trebuie să 
corespundă aparatajului utilizat în secţiile de 
hemodiâliză;

Materiaele de consum trebuie să fie

6.0bIigations of the parties

6.1. The Seller undertakes, under this Contract:

a. to provide the Goods under the terms provided in 
this Contract;
b. to inform the Beneficiary, within 15 calendar 
days after signing the Contract, by phone/fax or 
registered telegram, on the availability to deliver the 
Goods;
c. to notify the Beneficiary not less than 2 days 
prior to the arrival of the shipment at the place of 
destination, of the arrival of the Goods;
d. to ensure the appropriate conditions for the 
receipt of the Goods by the Beneficiary within the 
set deadlines, in accordance with the requirements 
of this Agreement;
e. to ensure the integrity and quality of the Goods 
throughout the entire period until their acceptance 
by the Beneficiary, as follows:

Consumables should be corresponded with 
dialysis equipment used in hemodialysis 
department;
- Consumables should be biocompatible and sterile



biocompatibile şi ambalate steril cu o valabilitate 
de utilizare cel puţin de 2 ani;
- Sărurile concentrate pentru dializă:
1. Sărurile concentrate pentru hemodializă trebuie 
să corespundă cerinţelor universale pentru astfel de 
proceduri şi să fie livrate în ambalaj corespunzător, 
fară a avea contact cu aerul sau apa;

2. Se. acceptă numai săruri concentrate granulate 
sub forma de compoziţie chimică: hemodializă 
bicarbonat sau posibilitatea utilizării concentratelor 
de dializă în cartridge, fară o reglare prealabilă a 
aparatului;
3. Termenul de valabilitate a sărurilor granulate 
trebuie să corespundă cerinţelor solicitate;
4. Nu se acceptă livrarea concentratului de dializă 
în canistre în formă lichidă (soluţie) sau 
componente lichide.

Dezinfectantele se livrează sub formă de soluţii 
concentrate, în canistre ermetic ambalate şi trebuie 
să fie compatibile cu aparatajul de hemodializă 
instalat m secţiile solicitate. In cazul livrării 
dezinfectantelor noi, este indispensabilă 
instrucţiunea corespunzătoare de utilizare a lor şi 
măsurile de securitate.
6.2. în baza prezentului Contract, Beneficiarul se 
obligă:
a. să efectueze în perioada ce nu depăşeşte 48 ore 
devamarea şi descărcarea Bunurilor, care i-a fost 
livrată conform condiţiilor prezentului Contract;

packed with a valid for use period of at least two 
years;
- Salts for dialysis concentrate:
1. the dialysis concentrate salt should be 
corresponded to the universal requirements for such 
procedures and should be delivered in the 
appropriate packaging, without contact with air or 
water;
2. the granular concentrated salt is taken by 
chemical composition: hemodialysis - bicarbonate 
of dialysis concentrate, as well as the possibility of | 
using a cartridge without preliminary adjustment of 
the device;
3. The validity period of the granulated should be 
corresponded to the requested requirements;
4. The delivery of liquid dialysis concentrate 
(solution) in cans or liquid components is not 
accepted.
- Disinfectants are delivered in concentrated form 

in tightly closed canisters and must be compatible 
with dialysis equipment. When disinfectants are 
supplied, relevant information on their use and 
safety measures is necessary.

b. să întreprindă toate măsurile necesare pentru 
asigurarea recepţionării în termenul stabilit a 
Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele 
prezentului Contract;
c. să transfere Centrului, în cel mult 5 zile 
lucrătoare de la momentul recepţionării Bunurilor, 
sumele băneşti pentru achitarea Bunurilor livrate,' 
echivalente în lei moldoveneşti la cursul valutar al 
Băncii Naţionale a Moldovei la ziua achitării, 
respectînd modalităţile şi termenele indicate în 
prezentul Contract.

7. Forţa majoră

7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru 
neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor 
conform prezentului Contract, dacă aceasta este 
cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră 
(războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, 
cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe 
care nu depind de voinţa Părţilor).
7.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este 
obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de

6.2. The Beneficiary undertakes, under this 
Contract:
a. must fulfill, in a period that does not exceed 48 
hours, the customs clearance and unloading of the 
Goods that were delivered according to the terms of 
this Contract;
b. to take all the necessary steps for ensuring the 
acceptance of the Goods delivered within the 
deadline established, in accordance with the 
requirements of this Contract;
c. to transfer to the Centre, within at most 5 
working days from the receipt of the Goods, the 
sums paid for the Goods delivered, in the Moldovan 
Leu equivalent at the exchange rate of the National 
Bank of Moldova on the day of payment, 
considering the methods and terms specified in this 
Contract.

7. Force majeure

7.1. The Parties shall be exempt from any liability 
for parţial or full non-execution of the obligations 
under this Contract, if it is caused by force majeure 
circumstances (natural disasters, wars, fires, floods, 
earthquakes, as well as other circumstances that are 
beyond the will of the Parties).

7.2. The Party alleging force majeure circumstance 
shall be obliged to inform immediately (but not



10 zile calendaristice) celelalte Părţi despre 
survenirea circumstanţelor de forţă majoră.

7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, 
momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie 
să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în 
modul stabilit de către organul competent din ţara 
Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

8. Rezilierea Contractului

8.1. Rezilierea Contractului se poate efectua cu 
acordul comun al Părţilor.
8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în 
caz de:
a. refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile 
prevăzute în prezentul Contract;
b. nerespectarea de către Vînzător a termenelor de 
livrare stabilite;
c. nerespectarea de către Beneficiar ori Centru a 
termenelor de transfer şi plată ale Bunurilor;
d. nesatisfacere de către una dintre Părţi a 
pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.
8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este 
obligată să comunice, în termen de 5 zile 
lucrătoare, celorlalte Părţi intenţiile ei printr-o 
scrisoare motivată.
8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă la
scrisoare în decurs de 5 zile lucrătoare de la
primirea notificării. în cazul în care litigiul nu este 
soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare
are dreptul să prezinte documentele
corespunzătoare Centrului pentru înregistrarea 
declaraţiei de reziliere.

9. Reclamaţii şi sancţiuni

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor 
livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul 
recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act 
întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Vînzătorul este obligat să preavizeze
Beneficiarul şi Centrul despre imposibilitatea 
livrării Bunurilor în termen de 5 zile calendaristice 
de la data survenirii circumstanţelor care împiedică 
livrarea. în caz de încălcare a termenului de 
informare stipulat în prezentul punct, Vînzătorul 
suportă o penalitate în valoare de 1% din suma 
totală a bunurilor nelivrate.

9.3. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate 
sînt înaintate Vînzătorului în termen de 15 zile

later than 10 calendar days) the other Party about 
the occurrence of such force majeure
circumstances.
7.3. The occurrence of a force majeure
circumstance, the time of its commencement and its 
duration shall be confirmed by a certificate, issuec 
by the competent authority of the country of the 
Party alleging such circumstances.

8.Termination of the Contract

8.1. The termination of the Contract can be 
performed by the mutual consent of the Parties.
8.2. The Contract can be terminated unilaterally in 
case of:
a. refusal of the Seller to deliver the Goods set out 
in this Contract;
b. failure of the Seller to comply with the delivery 
deadlines;
c. failure by the Beneficiary or the Centre to comply 
with the payment and transfer deadlines;
d. failure by one of the Parties to satisfy the claims 
submitted in accordance with this Contract.
8.3. The Party initiating the termination of the 
Contract shall communicate the other Party, within 
5 working days, about its intentions, by a 
substantiated letter.
8.4. The notified Party is required to answer the 
letter, within 5 working days of receipt of the 
notification. If the dispute is not settled within the 
time limits set, the initiating Party shall be 
entitledto submit the corresponding documents to 
the Centre for the registration of the 
Declaration of termination.

9. Complaints and sanctions

9.1. The claims regarding the quantity of the Goods 
delivered shall be submitted to the Seller when 
accepting the Goods, being confirmed by a report 
drawn up jointly with the representative of the 
Seller.
9.2. The Seller shall be obliged to notify the 
Beneficiary and the Centre in advance on the 
impossibility to deliver the Goods within 5 calendar 
days as of the occurrence of the circumstances 
preventing the delivery. In case of failure to comply 
with the notification deadline specified in this 
paragraph, the Seller shall be imposed a penalty 
amounting 1% of the total sum of the Goods not 
delivered.
9.3. The claims regarding the quality of the Goods 
delivered are submitted against the Seller, within 15



lucratoare de la depistarea deficienţelor de calitate
şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de
orgamzmul de evaluare a conformităţii ori de o
organizaţie independentă neutră şi autorizată în 
acest sens.

9.4. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile 
înaintate m termen de 5 zile lucrătoare de la data 
primirii acestora şi să comunice Beneficiarului si 
Centrului despre decizia luată.

caz recunoaştere a pretenţiilor, 
mzatorul este obligat, în termen de 5 zile să 

livreze  ̂ suplimentar Beneficiarului cantitatea 
nelivrata de bunuri, iar în caz de constatare a 
calităţii necorespunzătoare -  să le substituie sau să

ContracTuluf6 ^  COnformitate cu cerinţele

9.6. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea
unun or în limitele stabilite, inclusiv pentru 

viciile ascunse.

9.7. în cazul devierii de la calitatea confirmată prin 
certificatul de calitate întocmit de organizmul de 
evaluare a conformităţii, cheltuielile de staţionare 
sau intirziere sînt suportate de partea vinovată.

9.8. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în 
prezentul Contract, Vînzătorul suportă o penalitate 
m valoare de 50% din suma Bunurilor nelivrate.
v  _PentfU Ilvrarea cu întîrziere a Bunurilor, 
ymzatoru1 poartă răspundere materială în valoare 
de 1 /o dm suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare 
zi de întîrziere, dar nu mai mult de 50% din suma 
Bunurilor nelivrate.

9.10. Pentru transferul cu întîrziere a mijloacelor 
| financiare către Centru, Beneficiarul poartă
răspundere materială în valoare de 0,1% din suma
Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere
dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor 
neachitate.

9.11. Pentru achitarea cu întîrziere a mijloacelor
financiare către Vînzător, Centrul poartă
răspundere materială în valoare de 0,1% din suma
Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere
dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor 
neachitate.

9.12. Vînzătorul este exonerat de obligaţia privind 
livrarea Bunurilor în caz de suspendare sau 
excludere a înregistrării informaţiei din Registrul 
de stat al dispozitivelor medicale, conform 
prevederilor actelor normative în vigoare.

working days following the detection of inadequacy 
m quality confirmed by a certificate issued by the 
conformity assessment authority or an 
independent neutral organization, approved for that 
purpose.

9 4. The Seller shall be obliged to examine the
claims submitted within 5 working days as of the
date of receipt thereof and notify the Beneficiary
and the Centre about the decision taken.
9 5 în case of recognition of the claims, the Seller
shall be obliged, within 5 days, to deliver
additionally to the Beneficiary the undelivered
quantity of Goods, and in case of detection of
madequacy in quality, to substitute or modify the

°ods as according to the requirements of the 
Contract.

9f ' uThr° Sf ler shal] be responsible for the quality
° ţ f  (f ° ^ ls Wlthm the ]imits established, including 
for the hidden defects.

9.7. In case of noncompliance of quality with that 
confirmed by the certificate of quality drawn up by 
the conformity assessment authority or by an 
independent neutral organization, approved for that 
puipose the expenses for the down time or delay 
shall be borne by the Party in fault.
9.8. If the Seller refuses to sell the Goods under this 
Contract, he shall incur a penalty of 50% of the 
amount of undelivered Goods.
9.9. For late delivery of the Goods, the Seller shall 
be hable m the amount of 1% 0f  the sum of 
undelivered Goods for each day of delay, but not 
more than 50% of the sum of undelivered Goods.

9.10. For late transfer of funds to the Centre, the
Beneficiary shall be liable in the amount of 0,1% of
the sum of unpaid Goods for each day of
delay but no more than 5% of the total amount of 
unpaid Goods.

9.11. For late payment to the Seller, the Centre shall 
be hable in the amount of 0,1% of the sum of I 
unpaid Go°ds for each day of delay, but no more 
than 5/o of the total amount of unpaid Goods.

10. Drepturile de proprietate intelectuală

.12. The Seller shall be exempted from the
obhgation on delivery of the Goods if the
Information registered in the State Register of
medical devices is suspended or excluded, as
accordmg to the provisions of the current normative 
acts.

10. Intellectual property rights

shall be obliged ,n h v . ^



Beneficiarul şi Centrul împotriva oricăror:
a. reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din 
încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.) privind 
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 Centru.

11. Dispoziţii finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul 
Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 
amiabilă. In caz contrar, ele vor fi transmise spre 
examinare în instanţa de judecată competentă, 
conform legislaţiei Republicii Moldova.
11.2. De la data semnării prezentului Contract, 
toate negocierile purtate şi documentele perfectate 
anterior îşi pierd valabilitatea.
11.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata 
îndeplinirii Contractului, să convină asupra 
modificării clauzelor contractuale, prin act 
adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale 
legitime şi care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii Contractului. Modificările şi completările 
operate la prezentul Contract sînt valabile numai în 
cazul în care au fost perfectate în scris şi se 
înregistrează în mod obligatoriu în una din 
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
dacă gestionarea surselor financiare se efectuează 
prin intermediul sistemului trezorerial.
11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să 
transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul Contract unor persoane terţe fără acordul 
în scris al celorlalte Părţi.
11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei 
exemplare, în limba de stat a Republicii Moldova şi 
Engleză, cîte un exemplar pentru Vînzător, 
Beneficiar şi Centru.
11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la 
data semnării şi intră în vigoare la data aprobării 
Dării de seamă de către Agenţia Achiziţii Publice, 
şi, după caz, după înregistrarea lui de către 
Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor fiind valabil 
pînă la
Contractul care nu este înregistrat în modul stabilit 
nu are putere juridică.
11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de 
voinţă al Părţilor şi este semnat astăzi,

Beneficiary and the Centre against any:
a. claims and legal action, resulting from any 
violation of intellectual property rights (patents, 
brand names, registered trademarks, etc.), related to 
the equipment, materials, facilities or 
machines used for or in connection with the 
products purchased, and
b. damages, costs, charges and expenses of any kind 
related thereto, except where such an infringement 
results from the compliance with the 
Specifications drawn up by the purchaser.

11. Final provisions

11.1 Any disputes that may arise out of this 
Contract shall be solved amicably by the Parties. 
Otherwise, they shall be addressed to the competent 
court in accordance with the legislation of the 
Republic of Moldova.
11.2. After signingthis Contract, all negotiations 
and previously drawn documents shall become 
void.
11.3. Contracting Parties shall be entitled, during 
the performance of the Contract, to agree on 
amending the clauses of the Contract, by an 
addendum, only in the event of any circumstances 
that harm the legitimate commercial interests and 
which could not have been foreseen at the time of 
concluding the Contract. Amendments and 
additions to this Contract are valid only if drawn up 
in writing and signed by both Parties, and approved, 
as the case may be, by the State Treasury or by any 
territorial treasury offices of the Ministry of 
Finances.

11.4. NeitherParty shall be entitled to transfer its 
rights and obligations under this Contract to any 
third parties without the written consent of the other 
Party.
11.5. This Contract is drawn up in three copies in 
the State language of the Rep. of Moldova and 
English, a copy for each, the Seller, the Centre and 
the Beneficiary.
11.6. This Agreement shall be deemed concluded 
on the day of its signing and shall enter into force 
after the date of approval of the report of the Public 
Procurement Agency and, if necessary, after its 
registration by the territorial State Treasury of the 
Ministry of Finance, and shall remain in force until 
 2017.
The contract that is not registered in the established 
manner has no legal power.
11.7. The present Contract represents the agreement 
of both Parties and is signed today,
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fncyt' 2017. ,2017.
Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, 
Părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la 
data şi anul indicate mai sus.

To confirm the above-mentioned, the Parties have 
signed this Contract in accordance with the 
legislation of the Republic of Moldova, on the date 
and year indicated above.

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor / Legal, Postai and Banking Data of the Parties:

'Vînzătorul/ Seller

Fresenius Medical Care 
Deutschland GmbH

Beneficiar/ Benefeciary 

IMSP Spitalul Clinic 
Municipal Bălţi

Centrul pentru achiziţii publice 

centralizate în sănătate

Adresa poştală:
Else-Kroner-Str. 1 
61352 Bad Homburg v.d.H

Adresa poştală:

str.Decebal 101, Bălţi, MD3100
Adresa poştală:
Oficiul central:
MD-2028, Republica Moldova, mun. 
Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Adresa juridică:
mun. Chişinău, str. Alexandru Cosmescu nr.3

Fax: 0049 6172 609 4186 
Tel: 0049 6172 609 2224 
e-mail:
Juri.Kraemen@fmc-a2.c0m
Oleksii.Podvornvi@fmc-a2.com
Site:
www.freseniusmedicalcare.com

Tel:+373 231 58697 
Fax:+373 231 58733 
e-mail: spital.balti®,mail.ru

Telefon: (022) 88 43 25 
(022) 88 42 44 

Fax: (022) 88 42 45 
Email: dispozitive®,capcs.md 

office®, capcs.md 
Site: http://cancs.md

Cont de decontare:
07 102 665 00 
IBAN code:
DE07500 800 00 07 102 66500

Cont IBAN:
MD58TRPCCW518430A00124AA

Cont IBAN:
H o t s r d p c c c s t m o c ' o i x s  M

Banca: Commerzbank AG Banca: Minesterul Finantilor 
Trezoreria de Stat

Banca: y

Adresa poştală a băncii:
60261 Frankfurt am Main, 
Germany

Adresa poştală a băncii: Adresa poştală a băncii:

Bank code: 500 800 00 
SWIFT-Code: DRESDEFF500

Cod: TREZMD2X Cod:

Cod fiscal: HBR 5748 Cod fiscal: 1003602150732 Cod fiscal: 1016601000212
Semnăturile Părţilor / Signatures of the Parties

Semnătura autorizată / 
Authorized signature:

Semnătura autorizată / 
Authorized signature:

Semnătura autorizată / 
Authorized signature:

t, i i >
L.Ş.

m l :  â î i r
i.A. Tatjana Lanert 
Coordinator

( diitaib»riTA/ri ( I-in k  |* ;|
11 1 MUNICIPAL BĂLŢI ijj liJPPIif

\

;  J ?

i.A. Oleksii^Podvomyi 
Coordinator

Data:

FRESENIUS
▼ MEDICAL CARE

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
61352 Bad Homburg • Else-Kroner-Str. 1 • Germany

mailto:Juri.Kraemen@fmc-a2.c0m
mailto:Oleksii.Podvornvi@fmc-a2.com
http://www.freseniusmedicalcare.com
http://cancs.md
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2017. ,2017.
Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, 
Părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la 
data şi anul indicate mai sus.

To confirm the above-mentioned, the Parties have 
signed this Contract in accordance with the 
legislation of the Republic of Moldova, on the date 
and year indicated above.

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor / Legal, Postai and Banking Data of the Parties:

'Vînzătorul/ Seller

Fresenius Medical Care 
Deutschland GmbH

Beneficiar/ Benefeciary

IMSP Spitalul Clinic 
Municipal Bălţi

Centrul pentru achiziţii publice 

centralizate în sănătate

Adresa poştală:
Else-Kroner-Str. 1 
61352 Bad Homburg v.d.H

Adresa poştală:

str.Decebal 101, Bălţi, MD3100
Adresa poştală:
Oficiul central:
MD-2028, Republica Moldova, mun. 
Chişinău, str. Korolenko 2/1 
Adresa juridică:
mun. Chişinău, str. Alexandru Cosmescu nr.3

Fax: 0049 6172 609 4186 
Tel: 0049 6172 609 2224 
e-mail:
Juri.Kraernenafrnc-a2.c0m
01eksii.Podvomvi@frnc-a2.com
Site:
www.freseniusmedicalcare.com

Tel:+373 231 58697 
Fax:+373 231 58733 
e-mail: spital.bălti®mail.ru

Telefon: (022) 88 43 25 
(022) 88 42 44 

Fax: (022) 88 42 45 
Email: dispozitive(a),capcs.md 

officefa),capcs.md 
Site: http://capcs.md

Cont de decontare:
07 102 665 00 
IBAN code:
DE07500 800 00 07 102 66500

Cont IBAN:
MD58TRPCCW518430A00124AA

Cont IBAN: A
MO isT Q . p u l s \ M

Banca: Commerzbank AG Banca: Minesterul Finantilor 
Trezoreria de Stat

Banca: T&B'ZlMOZK

Adresa poştală a băncii:
60261 Frankfurt am Main, 
Germany

Adresa poştală a băncii: Adresa poştală a băncii:

Bank code: 500 800 00 
SWIFT-Code: DRESDEFF500

Cod: TREZMD2X Cod:

Cod fiscal: HBR 5748 Cod fiscal: 1003602150732 Cod fiscal: 1016601000212
Semnăturile Părţilor /  Signatures of the Parties

Semnătura autorizată /  

Authorized signature:

Semnătura autorizată /  

Authorized signature:
Semnătura autorizată /  

Authorized signature:

Xy'iT'P t  n rSî&C

L.Ş. .V;-

f î f  i 7  ±
i.A. Tatjana Lanert 
Coordinator

c d k m m d v L c l i n i c  i ^ ' i  
11,1 MUNICIPAL BĂLŢI J s  | |

\
î n r e ^ P ^ ^ E ^ ^ : ; . ' ;■'

xy  -----------------------------

i.A. Oleksii^Podvomyi 
Coordinator

Data:

FRESENIUS 
MEDICAL CARE

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
61352 Bad Homburg • Else-Kroner-Str. 1 • Germany

mailto:01eksii.Podvomvi@frnc-a2.com
http://www.freseniusmedicalcare.com
http://capcs.md


Anexa n r .l  la Contractul nr. 2F M C  (lin Z l ?" / 7 7 / t  < -  2 0 / 7  

Annex no. 1 Contract no. 2F M C  from  "___" ________________2017

SPECIFICAŢIE N r.l 

(Lista bunurilor)

SPECIFICATION N o.l

(List o f goods)

Nr

d/o

item

Denumirea produsului, solicitat 

Requested name

Unitatea 

de Măsură 

Unit

Cantitatea

Quantity
*

Denumirea propusă Proposed name 

o f  Goods

Producător şi ţara de 

origine

Preţ fără 

TVA p/u UM 

Price without 

VAT per unit

Preţ cu TVA 

p/u UM Price 

with VA T  per 

unit,

Suma fă ră  TVA 

A m ount without 

VAT

Suma cu TVA 

A m ount with 

VAT

Standurile de referinţă/  Certificate 

de calitate Quality Certijieates

CIP, EURO CIP, EURO CIP, EURO CIP, EURO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

î

Concentrat de săruri 

granulate, componentul acid, 

cutii

buc/pce 540 Granudial AF 15
Fresenius Medical 

Care, Germania
52,10 28 .134,00

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

2

Concentrat de săruri 

granulate, componentul 

bicarbonat, cutii

buc/pce 240 Granudial B l 84
Fresenius Medical 

Care, Germania
49,50 11.880,00

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

3 Diasteril, 6 litri buc/pce 150 Diasteril, 6 1, can
Fresenius Medical 

Care, Germania
37,00 5 .550,00

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

4 Puristeril 340, 3,5%, 5 litri buc/pce 50 Puristeril 340, 3,5%, 5 1, can
Fresenius Medical 

Care, Germania
33,90 1.695,00

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

5 Citrosteril, 5 litri buc/pce 50 Citrosteril, 5 1, can
Fresenius Medical 

Care, Germania
27,75 1.387,50

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

6

Sare N a CI pentru regenerare, 

chimic pură, tablete, saci (25 

kg)

buc/pce 420
Regeneration Salt tablets 25 

kg

Fresenius Medical 

Care, Germania
10,50 4 .410,00

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

7

Filter cartr.sterile filter AB2- 

DEL-7PH4 0,2|jm permeate 

loop

buc/pce 3

Filter cartr.sterile filter AB2- 

DEL-7PH4 0,2nm permeate 

loop

Fresenius Medical 

Care, Germania
2 .074,65 6 .223,95

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

8
Degassing Pump M otor with 

Plug *4008
buc/pce 4

Degassing Pump M otor with 

Plug *4008

Fresenius Medical 

Care, Germania
224,55 898,20

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

9
Flow Pump M otor with Plug 

*4008E
buc/pce 4

Flow Pump M otor with Plug 

*4008E

Fresenius Medical 

Care, Germania
224,55 898,20

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

10
Gear pump pps complete 

4008/5008/S
buc/pce 6

Gear pump pps complete 

4008/5008/S

Fresenius Medical 

Care, Germania
1.560,17 9 .361,02

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

11 O-ring 12,37X2,62 coated buc/pce 25 O-ring 12,37X2,62 coated
Fresenius Medical 

Care, Germania
0,20 5,00

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443



12
Disinfection valve sensor 

stainless Steel 4008B/H/S
buc/pce 10

Disinfection valve sensor 

stainless Steel 4008B/H/S

Fresenius Medical 

Care, Germania
133,00 1.330,00

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

13
Filter cartridge GX1 20” 1 |im 

FWT
buc/pce 4

Filter cartridge GX1 20” l^im 

FWT

Fresenius Medical 

Care, Germania
48,29 193,16

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 - 

G2S 1605 24492 02443

14
Filter cartridge GX5 20” 5nm 

FWT
buc/pce 4

Filter cartridge GX5 20” 5|jm  

FWT

Fresenius Medical 

Care, Germania
45,08 180,32

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

15
Filter cartridge GX10 20” 

lO^im FWT
buc/pce 4

Filter cartridge GX10 20” 

10nm FWT

Fresenius Medical 

Care, Germania
38,61 154,44

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

16
Filter cartridge GX50 20” 

50|tm  FWT
buc/pce 4

Filter cartridge GX50 20” 

50nm FWT

Fresenius Medical 

Care, Germania
35,40 141,60

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

17
Standart conductivity cell for 

cond 3301 and 3401
buc/pce

*

1
Standart conductivity cell for 

cond 3301 and 3401

Fresenius Medical 

Care, Germania
1.544,00 1.544,00

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

18 Solenoid Valve 2 Ports *4008 buc/pce 8 Solenoid Valve 2 Ports *4008
Fresenius Medical 

Care, Germania
99,57 796,56

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

19
Solenoid Valve Disinfection 

*4008
buc/pce 10

Solenoid Valve Disinfection 

*4008

Fresenius Medical 

Care, Germania
95,88 958,80

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

20
Filter 7.0/7.0mm 265)jm 

4008/4008S VIO
buc/pce 10

Filter 7.0/7.0mm 265|im  

4008/4008S VIO

Fresenius Medical 

Care, Germania
10,95 109,50

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

21
P.C.B. L P 632  SMT CPU 2 

without EPROM  *4008
buc/pce 2

P.C.B. LP 632 SMT CPU 2 

without EPROM  *4008

Fresenius Medical 

Care, Germania
376,42 752,84

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

22
P.C.B. LP 634 output board 

*4008
buc/pce 2

P.C.B. LP 634 output board 

*4008

Fresenius Medical 

Care, Germania
515,00 1.030,00

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

23
Backlight inverter MDC- 

board *4008
buc/pce 2

Backlight inverter MDC- 

board *4008

Fresenius Medical 

Care, Germania
177,87 355,74

G1 1605 24492 02028 

G2 1605 24492 02444 

G2S 1605 24492 02443

Total 77.989,83

Vînzătorul /  Seller:

i.A. Tatjana Lanert 

Coordinator

(
i.A. Oleksii Podvomyi

Beneficiar / Be;

FRESENIUS 
MEDICAL CARE

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH 
61352 Bad Homburg • Else-Kroner-Str. 1 • Germany


