
CONTRACT nr. ;gy  
de prestări servicii pentru achiziţionarea de medicamente, alte produse de uz

medical şi dispozitive medicale

..02” ianuarie 2017 mun. Chişinju
(localitatea)

Prestator Beneficiar

Centrul pentru Achiziţii Publice 
Centralizate în Sănătate,

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, 
organizaţiei)

reprezentat prin: director Ivan ANTOCI,
(funcţia, numele, prenumele)

rqrp a c ţio n e a z ă  în baza: Regulamentului,

TMSP ’Svitalul Clinic Municipal Bălţi”

(denumirea completă a întreprinderii, 
asociaţiei, organizaţiei) 

reprezentată prin: Medic - sef Valeriu Postolachi
(funcţia, numele, prenumele)

care acţionează în baza: Statutului......
(statut, regulament, hotărâre etc.)

denumit(ă) în continuare Prestator, 
TDNO: 1016601000212,

(se indică numărul şi data de înregistrare 
în Registrul de stat)

pe de o parte,

(statut, regulament, hotărâre etc.)

denumit(ă) în continuare Beneficiar, 
TDNO: 1003602150732
(se indică numărul şi data de înregistrare 

în Registrul de stat)

pe de altă parte,

denumiţi(te) în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract cu privire la 
următoarele *
a. Achiziţionarea serviciilor de planificare, desfăşurare a procedurilor de achiziţie, 

executare, monitorizare şi supraveghere a executării contractelor de achiziţie,

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Servicii.

b. în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, 
prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Serviciile în conformitate cu 
prevederile Contractului sub toate aspectele şi în limitele prevederiloi legislaţiei în 
vigoare în domeniul achiziţiilor publice.

c. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de 
contravaloare a prestării Serviciilor, preţul Contractului (taxa pentru achiziţii 
publice în sănătate) sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform 
prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilită de Contract.

I. Părţile contractante
1.1. Centrul pentru achiziţii publice centralizate în sănătate, cu sediul în muru 

Chisinău. str. Alexandru Cosmescu nr. 3, IDNO 101660100021J2, cont IBAN nr. 
MD68 TRPCCC518430A01859A A , în calitate de Prestator, şi

1.2. IMSP ”Spitalul Clinic Municipal Bălti” , cu sediul în: mun. Bălţi,.„str
Decebal. 101 IDNO 1003602150732, cont IBAN nr. IBAN



MD58TRPCCW518430A00124AA, în calitate de Beneficiar, au convenit să încheie 
prezentul contract de prestări servicii, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului
2.1. Obiectul contractului constă în prestarea de către Prestator a unor servicii de 

planificare, desfăşurare a procedurilor de achiziţie, executare, monitorizare şi 
supraveghere a executării contractelor de achiziţie publice pentru necesităţile 
Beneficiarului.

2.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite Serviciile efectuate de 
Prestator.

III. Modalitatea de plată
3.1. Preţul Serviciilor acordate Beneficiarului se calculează anual în conformitate 

cu taxele pentru achiziţii publice în sănătate aprobate şi volumele de medicamente, alte 
produse de uz medical şi dispozitive medicale care urmează să fie achiziţionate. Factura 
se va emite trimestrial împreună cu calculele descifrate de formare a preţului.

3.2. Achitarea plăţilor pentru Serviciile efectuate (Taxa pentru achiziţii publice 
în sănătate) se va efectua de către Beneficiar, în lei moldoveneşti, prin transfer bancar 
pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract, în termen de 30 
zile din data emiterii facturii care serveşte temei pentru efectuarea plăţii conform 
prevederilor Contractului.

3.4. Faptul achitării serviciilor conform acestui contract reprezintă intrarea 
mijloacelor băneşti pe contul de decontare al Prestatorului.

3.5. Toate cheltuielile bancare aferente transferului de fonduri în contul de 
decontare al Prestatorului sunt suportate de către Beneficiar.

IV. Garanţii
4.1 .Prestatorul de servicii garantează pe propria răspundere executarea serviciilor 

prestate.
4.2.Beneficiarul garantează prestatorului informarea deplină şi promptă asupra 

tuturor chestiunilor ce ţin de executarea prezentului Contract sau altor probleme care 
intră în sfera de competenţă a Prestatorului.

V. Obligaţiile părţilor
5.1. în baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:
a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b) să planifice toate procedurile de achiziţii publice centralizate de medicamente, 

alte produse de uz medical, şi dispozitive medicale în folosul Beneficiarului;
c) să asigure introducerea în listele de medicamente, alte produse de uz medical şi 

dispozitive medicale aprobate de către Prestator a necesităţilor Beneficiarului;
f) să supravegheze executarea de către operatorii economici desemnaţi câştigători 

a contractelor de achiziţii publice privind procurarea de medicamente, alte produse de 
uz medical şi dispozitive medicale pentru necesităţile Beneficiarului;

g) să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii însoţit de calculele 
descifrate de formare a preţului, pentru efectuarea plăţii.

5.2. în baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:
a) să prezinte Prestatorului, în termenele solicitate, orice informaţie necesară 

pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale acestuia;
b) să asigure achitarea Serviciilor, respectând modalităţile şi termenele indicate în 

prezentul' Contract;
c) să prezinte până la data de 5 a fiecărei luni, Centrului informaţia cu referire la 

stocurile de produse medicamentoase/parafarmaceutice ect. din instituţie;



d) până la data de 20 a fiecărei luni, să solicite, în scris, necesităţile de produse 
medicamentoase/parafarmaceutice ect. pe contractele de achiziţii publice de la 
Vînzător, o copie a solicitării fiind prezentată către Centru.

e) în termen de 10 zile după luna de raportare, prezintă lunar Centrului o 
informaţie privind realizarea contractelor de achiziţii publice de medicamente, alte 
produse de uz medical şi dispozitive medicale (inclusiv nivelul de executare a acestora).

VI. Condiţii de încetare a contractului
6.1. Contractul încetează în următoarele condiţii:
a) prin ajungere la termen;
b) cu anticipare, prin acordul Părţilor;
c) în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a clauzelor piezentului

Contract.
VII. Forţa majoră
7.1. Nici una dintre Părţile contractante nu este pasibilă de răspundere pentru 

neexecutarea la termen sau/şi executarea necorespunzătoare -  total sau parţial -  a 
oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutaiea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră,
astfel cum este definită de lege. _ . . „

7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte Părţi, in
termen de 60 de zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în
vederea limitării consecinţelor lui. _

7.3. Dacă, în termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu
încetează, Părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract,
fară ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

7.4. 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.

VIII. Reclamaţii v
8.1. Reclamaţiile privind Serviciile prestate sunt înaintate Prestatorului m sens

cu anexarea materialelor doveditoare.
8.2. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate şi să comunice 

Beneficiarului despre decizia luată.
IX. Sancţiuni
9.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, 

Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.
9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere mateiială în 

valoare de 0,1 % din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu 
mai mult de 5 % din suma totală a prezentului contract.

X. Litigii ,
10.1. 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.

XI. Clauze finale .
11.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, sa

convină asupra modificării clauzelor contractuale, prin act adiţional, numai în cazul 
apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime şi care ̂  nu au putut ti 
prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările şi completările opeiate la



ezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au
fost semnate de ambele Părţi.

11.2. 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.

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

11.4. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pe o 
durată de 12 (doisprezece) luni, pînă la 30 decembrie 2017. Contractul se prelungeşte 
de drept la fiecare 12 luni, cu aceeaşi perioadă, dacă niciuna dintre părţi nu notifică 
încetarea cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării termenului pentru care a fost 
încheiat.

11.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al Părţilor şi este semnat
astăzi, 02 ianuarie 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.

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor:

PRESTATOR BENEFICIAR

Centrul pentru Achiziţii Publice 
Centralizate în Sănătate

IMSP "Spitalul Clinic Municipal Bălţi”

Adresa poştală a prestatorului:
raun. Chişinău, str. Alexandru Cosmescu
nr. 3

Adresa poştală a beneficiarului: 
Republica Moldova, mun. Bălţi, str. 
Decebal, 101,

Telefon: 022 884325 
022 884244

Telefon: /231/ 5-86-97, 5-87-08 
fax: 7231/ 5-87-33,

Cont de decontare:
IBAN nr. MD68TRPCCC518430A01859AA

Cont de decontare:
IBAN nr.MD58TRPCCW518430A00124AA

Banca beneficiară:
Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Banca:
Ministerul Finanţelor -Trezoreria de Stat

Adresa poştală a băncii:
mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7

Adresa poştală a băncii: Republica Moldova, 
mun. Bălţi, str. Decebal, 101,

Cod fiscal: 1016601000212 Cod fiscal: 1003602150732
Codul băncii: TREZMD2X Codul băncii: ŢREZMD 2X
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