
CONTRACT Nr. 189/16 /&
de achiziţionare a Diverselor servicii de sănătate

Cod CPV: 85140000-2

30.12.2016 mun Bălţi

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă

IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi”,
reprezentată prin medicul-şef Valeriu 
Postolachi, care acţionează în baza 
regulamentului, denumit(a) în continuare 
Prestator IDNO 1003602150732, pe de o
parte,

IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi
reprezentată prin director Valentina Şchiopu ,
care acţionează în baza Regulamentului, 
denumit(a) în continuare Beneficiar

IDNO 1003602150662 , pe de o parte,

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

a. Achiziţionarea Diverselor servicii de sănătate, denumite în continuare Servicii, conform 
procedurii de achiziţie de valoare mică în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 
28.12.2016.

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:
a) Specificaţia tehnică şi de preţ

c. Prezentul Contract va predomina 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.

d. în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă 
prin prezenta să livreze Beneficiarului Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu 
prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării 
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. Obiect al prezentului Contract constituie prestarea serviciilor medicale__de către JM SP

..SCM Bălti” (asistentă medicală specializată de ambulator în Centrul Consultativ şi asistenţă mgdicală 
spitalicească ) persoanelor internate în IMSP Spitalul Psi-hiatrie Bălţi în volumul şi calitatea prevăzute
de Programul Unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

2. Termeni şi condiţii de prestare
2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator pe parcursul anului 2017 la comanda 

Beneficiarului
2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include:

factura în original



3. Preţul şi condiţii de plată
3.1. Achitarea serviciilor medicale prestate de IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi se 

efectuează lunar de către IMSP Spitalul Psihiatrie Bălţi în baza Contractului prezent, după volumul real 
de asistenţă medicală acordată, conform „Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare 
prestate de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele 
private”, aprobat prin HG 1020 din 29.12.2011, publicat în MO al RM nr.7-12 din 13.01.2012 cu 
modificările ulterioare, prezentarea facturii în 2 exemplare şi actului de predare -  primire a serviciilor 
medicale acordate în luna precedentă şi perfectat de Prestator la data de 10 a lumi curente.

3.2. Suma prezentului Contract va constitui suma tuturor facturilor pentru serviciile prestate
pentru anul 2017. ^

3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti.
3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: Transfer, în timp de 30 zile

calendaristice de la prezentarea facturii. ^
3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat m

prezentul Contract.
4. Condiţii de predare-primire
4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă:
a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista şi documentele de însoţire 

conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea Serviciilor corespunde normelor şi legislaţiei în vigoare.
4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii liscale 

odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a 
prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut m punctul 
3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite m
punctul 10.3.

Condiţii speciale ................................. ...  nfPn o r ^ u - u - ”
1. IMSP Spitalul Psihiatrie Bălţi, Centrul Consultativ şi Secţia Statistică a IMSP „SCM Bălţi

va duce evidenţa pacienţilor la consultaţiile specialiştilor, tratament spitalicesc în mod programat şi
urgenţă.

5. Standarde.
5.1. Serviciile se vor presta conform regulilor şi standardelor stabilite în legislaţia în vigoare

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

a). Să consulte persoanele internate în IMSP Spitalul Psihiatrie Bălţi, să asigure asistenţa 
medicală de ambulator şi spitalicească în mod programat şi urgent în Centrul Consultativ şi IMSP 
Spitalul Municipal Bălţi de către toţi specialiştii.
1.2. Să primească pacienţii în secţiile Spitalului municipal în cazuri urgente. ^
1.3. Să efectueze în caz de urgenţă consultaţia bolnavilor netransportabili în incinta IMSP Spitalul
Psihiatrie Bălţi. . „ .

a) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către beneliciai m
termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

b) să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către
Beneficiar

6.2. în  baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a

Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; ^
b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate in 

prezentul Contract.



7. Forţa majoră
7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţnlor 

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 10 zile) cealaltă Parte 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 mod corespunzător de către organul 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) Benefiiar în caz de refuz al Prestatoruui de a presta Serviciile prevăzute în prezentul 

Contract;
b) Beneficiarul r în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite;
c) Prestatorul în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
d) Prestator sau Beneficiar 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 în 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 lucrătoare de la primirea 

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

9. Reclamaţii
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul 

recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.
9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5

zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor .
9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data primirii acestora şi să comunice Benefgiciarului despre decizia luată.
9.4. în caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, să efectueze corectările

necesare din cont propriu.
9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite.
9.6. în cazul devierii de la calitatea confirmată prin act întocmit de organizaţia independentă 

neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de pai tea 
vinovată.

10. Sancţiuni
10.1. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în 

valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere.
10.2. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % 

din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere.
11. Drepturi de proprietate intelectuală
11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni injustiţie, 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 care 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în caie au 
fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

12.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova,
cîte un exemplar pentru Beneficiar şi Prestator

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării , fiind valabil
pînă la 31 decembrie 2017

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi,
30.12..2016.

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract in 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă
Adresa poştală: m. Bălţi, str. Decebal,101 

Telefon/ 0231/ 58-697,

IB A N :JB A N  MD77ML000000002251821544 
Banca: BC„Moldindconbank” SA filiala Bălţi.

Adresa poştală a băncii: mun. Bălţi, str. 31
August, 20/A
Cod: MOLDMD2X321

Cod fiscal: 1003602150732

Adresa poştală: mun. Bălţi, str Iu. Gagarin 114 

Telefon: /0231/24321
IBAN: MD25TRPCCW518430C00010AA 

Banca:Trezoreria teritorială Bălţi

Adresa poştală a băncii: mun. Bălţi, str. Păcii, 21

Cod:TREZMD2X

Cod fiscal: C /f 1003602150662



Anexa la contractul nr. 189/16 

D in .. 30 ” 12 2016

cod denumirea serviciului unitatea de 
măsură

tarif

267 Medic consultant 1 consultaţie 21

276. Consultaţia medicului specialist (repetată) 1 consultaţie 11

785.
Examen ecografic complex (organele cavităţii 
abdominale+organele sistemului uro-genital)

1 examinare 59

789.
Ecografia organelor bazinului mic transabdominal (vezica 
urinară, prostata, uterul, ovarele)

1 examinare 29

800. Examen ecografic al glandei tiroide 1 examinare 23

856. Radiografia cutiei toracice, 35,6x35,6cm-l 1 examinare 39

892. Radiografia cavităţii abdominale, 24x30cm-l 1 examinare 34

925. Radiografia craniului, 24x30cm -1 1 investigaţie 25

2017. Esofagogastroduodenofibroscopie diagnostică 1 investigaţie 136

2043. Bronhoscopia diagnostică 1 investigaţie 134

1695
Examenul medicului internist( terapeut), dermatovenerolog, 
Stomatolog, ORL

1 vizită 16

1885.

Necropsie cu studiu histopatologic de precizare a diagnosticului 
clinic şi cauze de deces, în cazurile cu stabilire parţială a 
diagnosticului clinic prin metode funcţionale intravitale, inclusiv 
în perioadele perinatală şi infantilă

1 necropsie 991

1965 Infecţioase pentru adulţi 1 zi/pat 141

1968 Chirurgicale pentru adulţi 1 zi/pat 187

1970 Traumatologice pentru adulţi 1 zi/pat 187

1972 Urologice pentru adulţi 1 zi/pat 164

2014. Reanimare 1 zi/pat 533



ACORD ADIŢIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 189/16 din 30.12.2016

Prezentul acord este semnat astăzi 15.02. 2017 , în mun. Bălţi între IMSP _  ̂
SPITALUL DE PSIHIATRIE B Ă LŢ I, reprezentată prin Valentina Şchiopu, care acteaza m baza 
Regulamentului şi IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi”, reprezentat prin, Val™ u ^os*° 
care actează în baza Regulamentului, în scopul modificam Contractului Nr. 189/16 din30.12.20 ,
(numit în continuare Contract),

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziţii al IMSP 
Spitalul de Psihiatrie Bălţi din 15.02.2017.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, 
celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul accord în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Anexa nr 1 la contract se substituie cu anexa nr. 2, cu preţuri noi conform HG1460din 
30.12.16, care produce efect din 15.02.2017.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui, în două exemplare cu aceiaşi putere 
juridică, cîte unul pentru fiecare din părţi, fiind valabil pe perioada executam contracu u .

“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ” “ OPERATOR ECONOMIC”: AUTORI lAltt

Valeriu Postolachi Valentina Şchiopu



[Cod

anexa nr 2 la contractul nr. 189/16 din 30.12.2016

Denumirea serviciului
unitatea
măsură

[Tarif"

,Tr„  , »  n ir CU  F'î)E PROFIL G E N ER A ^

W , n - U^ ig medicului speciaiisT------_____

pi-AQtata. uterul, ovarele)----------- -------------------------

L ^ T a f ia  cutiei t o ^ j Ş E H f e ^  
k r t io g ra f ia  c ă ^ ţ n ^ d o Ţ g ^ j J O c , .

Radiografia craniului, 24x30c m - ................ ^  r| i - V o-diagnostice------

' " ’ S ^ S S i E ^ f F

2117

| pRL

1 unel rill ^ ^ r i t o e » « » f e aasg!ggsHî£.

7.211 I Infrotioase pentru adulţj__------
rhm irgicale pentru_ad u l ţ x _

lŢrâumatologice penţruadulţi_

^ 1 8  j U r o l o s ^ --------

t ^ — ^ j ^ ^ i a g jo şţg*---------------------------

1 consultaţiei 
1 consultaţiei

? 0 l  
56 |

1 examinare 1 Î65-

11 examinare 1 

ţ 1 examinare 1

96 

~61 1

11 examinare 
11 examinare 1 

~ 11 investigaţie 1

~39 1 
~34 1 
J 2 5  1

\ 1 vizita 1" 16 1

ea l 1 necropsie 1839
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Ţ 1 zi/pat - T u T

1 1 zi/pat 304~

j" 1 zi/pat 
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1 1 zi/pat
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~~1 288Ţ
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” j i investiga1 
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