
CONTRACT nr. 0 6 3 /1 7 / J3 3 
de achiziţionare : r ,s. ̂

J f” 2017

Cod CPV: 33141000-0

Autoritatea contractantă

Mun. Chisinăn

„Sogno” S.R.L, reprezentat prin

Directorul Petru Iarovoi care acţionează 

în baza Statutului, denumit(a) în 

continuare Vînzător/prestator MD 0014239 

din 30.12.1992 pe de o parte,

IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălti

reprezentată prin Directorul Serghei Rotari,

care acţionează în baza Regulamentului Intern a 

Instituţiei, denumit(a) în continuare Cumpărător/ 

beneficiar, pe de altă parte,

ambii (denumiţi(te) m continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la 
urmatoarele:

1. Achiziţionarea:

denumite în continuare Bunuri' (şi/sau Servicii)? conferm^ ^ , ^ / ^  7 ^ ^  L . ,

-  — ---- t ~.—  -------- ------------  ’ ^aza deciziei grupului de lucru al
Cumpărătorului_____________ din _________  2017, p roces-verbal nr.

2. Urmatoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale 
ale Contractului:

a) Formularul Contractului;

b) Specificaţia tehnică şi de formare a preţului;

c) Lista bunurilor / serviciilor şi graficul livrării / prestării;
d) Formularul ofertei;

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente 

componente. In cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele



componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate 
enumerată mai sus.

^  ca^ tate contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de

Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze 

Cumparătorului/beneficiarului Bunurile şi/sau Serviciile şi să înlăture defectele lor 

în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

w Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească 

Vinzaţorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor şi 

serviciilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă 

suma care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi 
modalitatea stabilite de Contract.

CONDIŢII SPECIALE 

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 leglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanţie a Bunurilor şi/sau Serviciilor sînt indicate în 
Specificaţie — 12 luni de la data livrării.

2.Termenele şi condiţiile de livrare / prestare

^ vrarea Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către 

Vînzătoi în termenele prevăzute de graficul de livrare conform condiţiilor

Incotermes 2010 DDP şi la comandă după necesităţi pe parcursul a anului 2017 în 
decurs de 2 zile după efectuarea comenzii în formă scrisă.

2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor şi/sau a Serviciilor include:
1) Factura Fiscală............................2 ex.

2) Certificat de calitate................... 2 ex.

3) Cerificat de origine a bunurilor.. 1 ex.

2.3. Livrearea (prestarea) se efectuează potrivit graficului de livrare 

(prestare) a bunurilor (serviciului) (trimestrial, lunar, în tranşe egale, pe decade, 

zilnic, conform unor grafice coordonate etc.) şi anume:La comandă după necesităţile 

beneficiarului în decurs de două zile după solicitare comenzii, pînă la data de 31” 
Decembrie 2017. ”

w Autoritatea contractată poate solicita o majorare sau o micşorare a 

cantităţii Bunurilor faţă de cea contractată iniţial, în dependenţă de modificăriile 
necesităţiilor Beneficiarului de stat.



2.5. Data livrării Bunurilor se consideră data indicată sub ştampila bonului 
de trăsură a staţiei de destinaţie stabilite.

3. Preţul Contractului şi condiţiile de plată

3.1. Pieţul Bunurilor şi/sau a Serviciilor livrate conform prezentului 

Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în Schemele formării 
preţului şi Specificaţia prezentului Contract.

, 3-2- Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei

moldoveneşti şi constituie: 17586.72 (Şaptesprezece mii cinci sute optzeci si 
sase lei 72 bani) MDL

j .3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate se va 
efectua în lei moldoveneşti.

3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: în timp de 30 
de zile după livrarea fiecărei partide.

3.5 Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al 
Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiţiile de predare-primire

4.1. Bunurile şi/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător şi 
recepţionate de către Cumpărător 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 de 
achitarea penalităţii stabilite în punctul 8.7.

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 aplicabilă se 

voi 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 Contract;



b) sa anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 

5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată despre 
disponibilitatea livrării Bunurilor şi/sau prestării Serviciilor;

„•/ % Să. aS,igUr^ conditiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor

stabmte î n T 1 a ^  Cumpărăt0r [destinatar, după caz], în termenele 
stabilite, in corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

. d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor pe toată 

perioada de pina la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, dup!caz]

,n baza Prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) sa întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în

termenul stabilit a Bunurilor livrate şi/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu 
cerinţele prezentului Contract; punuere cu

b) sa asigure achitarea Bunurilor livrate şi/sau Serviciilor prestate 
respectmd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forţa m ajoră

\'~1' Pu rUe -Sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau 
integrala a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de

producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii 

v o ta ţa^^O T )6” 11"6 Pămîm’ PreCUm 5‘ a'te circumstanîe care nu depind de

impH- t '2; ,Partea ca re in v °că clauza de forţă majoră este obligată să informeze 
imediat (dar nu mai tirzm de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea 
circumstanţelor de forţă majoră.

7-3 Survemrea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi

rmenul 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 Contractului

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

o.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:

. a)+ refuz al Vîn-zat°rului de a livra Bunurile şi/sau de a presta Serviciile 
prevăzute m prezentul Contract;

b) nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite- 

ServiciilorereSPeCtare ^  ^  Cumpărător a termenelor de plată a 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

mobvată Z at° are CeleilaUe Părţi deSPre intenţiile ei printl- °  scrîsoare

8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare 

e la primirea notificării. In cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele

stabilite, partea iniţiatoare are dreptul să prezinte documentele corespunzătoare 

Agenţiei Achiziţii Publice pentru înregistrarea declaraţiei de reziliere.



9. Reclamaţii şi sancţiuni

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate 

smt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor fiind 

confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul 
V mzatorului/Prestatorului.

- , ^-2- Pietenţiile privind calitatea bunurilor şi/sau serviciilor livrate sînt

mamtate Vmzatorului 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.

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.

9.7. Pentru lefuzul de a vinde Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute 

in prezentul Contract, Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma 
totală a contractului.

9.8. 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 % din 
suma totală a prezentului Contract.

9.9. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială

m valoare de 0,1% din suma Bunurilor şi/sau a Serviciilor neachitate, pentru

fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului 
contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. 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.

11. Dispoziţii finale



către p ^ ' a m l w i s T  * * * *  ^  Cont™  ™ r fi de

instanţa cie judecată competentă conform M oW ^vr” 1111816

— — şi

=s=SSHSSES=S

R epublicifM oldo™ ' Ct° ntraCt 6Ste ^ ,0Cmit în ' rei eXemP'are în limba ^  stat a 

Achiziţii PuWice 6 Un eXemP' ar Pen‘rU VînZăt° r> CumP « OT ^  Agenţia

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării si intră în

3 l8D e c e m b " 7area * * * * *  PubHce’ fiî"d ™labd la

l i s t â l r ^ T ' ^ y  repref ” tă acordul de voinţă al ambelor părţi şi estesemnat astăzi, “

Vînzăto rul/Pres tato rul 

,Sogno” S.R.L

Adiesa poştală: Mun. Chişinău, 

str. Academiei, 2 

T eiefonC 022y727^

Fax: (022) 738342 

Cont de decontare:

MD

Cumpărătorul/Beneficiarul

IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălti

Banca:BC “M oldindcombank” S.A. 

Filiala „Ştefan cel M are’

Adiesa poştală a băncii: Mun Chişinău

Adresa poştală: m.Balti, str. Decebal, 101 

TeîefbnT23L58697~

F ?  ̂  ^e decontare:

MD58TRPCCW 518430A00124AA 

Banca: Trezoraria de Stat

Adresa poştală a băncii: 

Cod: TRF.7MD9Y



Anexa nr. 1 

la contractul Ş  % 3> din J  . „ A *  2017

Nr Denumirea articol
Canti

tatea

Preţ

fără

TVA

Preţ cu 

TVA

Suma

fără

TVA

Suma cu 

TVA

1

Catetertip KERR p/u drenare cai 

biliare, in forma T, din latex, L- 

300mm, diam. 4 mm,Kamed

5 60.00 64.80 300.00 324.00

2

Cateter tip KERR p/u drenare cai 

biliare, in forma T, din latex, L- 

300mm, diam. 3 mm,Kamed

5 60.00 64.80 300.00 324.00

3

Cateter tip KERR p/u drenare cai 

biliare, in forma T, din latex, L- 

300mm, diam. 6 mm,Kamed

5 60.00 64.80 300.00 324.00

4
Catgut Plain USP 3 (EP 7) fara 

ac, L-150 cm
360 33.40 36.072 12024.00 12985.92

5

Catgut plan USP 2(EP 6),L-75 

cm,1 ac,1/2 rotund 37 

mm,RUNTE

240 14.00 15.12 3360.00 3628.80

Total (inclusiv TVA -  1302.72 

lei)
16,284.00 17,586.72


