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CONTRACT Nr. j * *

de achiziţionare Produse alimentare (pentru III trimestru a. 2017)
Cod CPV: 15800000-6

“ /ff ” iulie 2017 ________ Bălţi______
(localitataea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă

SRL ”Maximos -  Pan IMSP ”Snita!ul Clinic Municipal Bălti”,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin director Oleg L ISIT IN .

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin director Serghei R O TA R I,
(funcţia, numele, prenumele)

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

denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator 

1006604005527

(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza R eg u lam en tu lu i,

(statut, regulament, hotărîre etc.)

denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator 

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

pe de o parte,

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

pe de o parte,

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

a. A chiziţionarea__________ Produse alimentare (pentru III trimestru a. 2017)_______________ ,
(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (şi/sau Servicii), conform Licitcitie Publică Nr. 17/01877 din 
04.07.2017.

(procedura de achiziţie)
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorul u i/B enefi ci arului din 
„11 ” iulie 2017.

b. Următoarele documente vor ii 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,

1



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.
în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, 
Vinzătorul/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.
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 [valabilitate, după caz] 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 DDP INCOTERMS 2013 începînd cu luna iulie 2017 pînă pe data de 30 septembrie 
2017, în decurs de m axim  de 3 zile de la comanda blocului alimentar IMSP SCM Bălţi.

2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor şi/sau a Serviciilor include:
[Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform  

cerinţelor actuale.]
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 iei moldoveneşti şi 

constituie: 156950,00 (iina.sută cincizeci sase m ii nonă sute cincizeci 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. M etoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: 30% în termen de 30 zile 
după livrarea fiecărei partide, 70% la finele trimestrului. 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 j ’ ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.
4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii

formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi fina lă  etc.J



cale odată cu livrarea Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentiu 
nerespectarea de către V înzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dieptul 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 10.3.

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 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

Contract;
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 prestării Serviciilor;

c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor şi/sau Serviciilor 
de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele 
prezentului Contract;

d) să asigure integritatea şi 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 recepţionării în termenul

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

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 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 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) 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 

stabilite;
c) V înzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / 

Serviciilor;
d) V înzător sau 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 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

VînJ ; ] ' i RnCla,t1\ at" 1? pi',Vind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate 
01 ului/Piestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate prmtr-un act întocmit în 

comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.
9-2- Pretenţnle privind calitatea bunurilor şi/sau serviciilor livrate sînt înaintate

Vinzatorului m termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie
con irmate prmtr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest 
sens.

9,3• Vmzatorul 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. In caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile să 
livreze/presteze^ suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri şi/sau servic’iile 
neprestate, iar m caz de constatare a calităţii necorespunzătoare -  să le substituie sau să le 
corecteze in conformitate cu cerinţele Contractului.

. , 9-5\ y înzăt0rui P °artă răspundere pentru calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor în limitele
stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. mnueie

9'6;. ln ,Cazul devieru de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de 
organizaţia independenta neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau
mtirziere sînt suportate de partea vinovată. ^aponare sau

10. Sancţiuni
10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este

--------------------------------- - m cuantum de - 5- % din valoarea

10; 2- Pentru refuzul de a vinde Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul

constim t i z *  Va " f 116 8aranţia de bUHă executare a an trac tu lu i, în cazul în care ea a fost 
constituita^ m conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o
penali ate in valoare de _5_% [indicaţiprocentajul] din suma totală a contractului.

[0.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă
răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate şi/sau a S e J c i i lo î
neprestate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicaţi procentajul! din
suma totala a prezentului Contract. în cazul în care în t î r z i e r ^ d e p L s te  5 z i  se
considera ca fiind refuz de a vinde Bunurile şi/sau de a presta Serviciile’prevăzuteT^prezentu!

a fn T c  Ş\  t ' T  I  1 SC VS rCpne g3ranîia dC bună executare a contractului, în cazul în care ea a tost constituita m conformitate cu prevederile punctului 10.1.

0 l !o°'4r Pj nt™ achltarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 
0 \ A  [mă,ca i procentajul] din suma Bunurilor şi/sau a Serviciilor neachitate pentru fiecar-

: : r e" ar nu mai mu" * suma
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 

intelectuala (brevete, „urne, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele m ateria li 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, si

O) daune-mterese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente cu exrentin sitnntiV;
1.1 care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului dc

12. Dispoziţii finale
12-1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi ne

a™  a‘ I ” “ "trar, ele vor ti transmise spre examinare în i an a &  i u S a  ă 
competenta conform legislaţiei Republicii Moldova. judecata

Con,rac‘’ toa,e ne80Cienle purtate şi documemele 
12 3 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină as,mm 

modificam clauzelor contractului, prin ac, adiţional, numai în cazul apari i  m or « n u  e 
care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora 5i care nu an putut fi p ” văzme'Ta dala



cheierii contractului. M odificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în 
cazul în care 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 fară acordul în scris al celeilalte părţi.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii 
Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător şi Agenţia Achiziţii Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după 
înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice şi, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de 
către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 30 septembrie 
2017.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, 
- J K '  iulie 2017.

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

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul dc 
servicii Autoritatea contractantă

Adresa poştală: Edineţ, str. Şos.Bucovinei, 37a

Telefon: /246/ 2-24-36

Cont : M D 63M 02224A SV 51858597100
Banca: BC”M obiasbancă-Groupe Societe
Generale”
Adresa poştală a băncii:

Cod:MOBBMD22 

Cod fiscal: 1006604005527

Adresa poştală:m. Bălţi str. Decebal,101 

Telefon:/231/ 5-86-97 

Cont:M D58TRPCCW 518430A00124AA

Banca:Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat

Adresa poştală a băncii:

Cod:TREZMD2X 

Cod fiscal: 1003602150732

14. Semnăturile părţilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de 
servicii Autoritatea contractantă

Semnătura autorizată:

Contabil: 

înregistrat Nr.: 

Trezoreria: 

Data:



SPECIFICAŢIA

N r Cod CPV Denumirea bunurilor 
şi/sau a serviciilor

M ode
lul

artico
lului

Ţ ara de 
origine

Produ
cătorul

%

Canti
tatea

Unitatea
de

măsură

Specificarea tehnică 
deplină solicitată

Specificarea 
tehnică 
deplină 

propusă de 
către 

ofertant

Preţ
unitar
(fară

TVA)

Preţ
unitar

(cu
TVA)

Suma
fară
TV A

00

Suma 
cu TVA

47450 0(V

Standar 
d de 

referinţ 
ă

1

15800000-6 Pîine de faină de 
secară

RM SR U ’M axi 
mos Pan”

6500 kg calitatea I , (0,665 kg), 
ambalată şi etichetată în 
conformitate cu cerinţele 
legislaţiei în vigoare

din secară 
amb

6,75 /,3U

109500 00

2

15800000-6 Pline din faină de 
grîu

RM SRL”Maxi 
mos Pan”

15000

L
kg calitatea superioară, (0,4 

kg), ambalată şi etichetată 
în conformitate cu 
cerinţele legislaţiei în 
vigoare

din faină de 
grâu amb

6,75 7,30

...

IUI ZDU,UU

Total: 156950,00 MDL




