
CONTRACT nr. J> / J £  
pentru achiziţionarea

Formularelor de retete nr.2 si a registrelor de evidentă a produselor narcotice si stupefiante

iU mun. Chişinău

“SANFARM-PRIM” S.A. reprezentată prin directorul general Ştefan Harea. denumit în 
continuare „Furnizor”, pe de o parte, şi IMSP */* /ZA  Y), ^

în continuare „Beneficiar” pe de altă parte (ambii denumiţi în continuare „Părţi”) au încheiat prezentul 
contract referitor la achiziţionarea Formularelor de reţetă Nr.2 si a Registrelor de evidenţă a 
produselor narcotice si stupefiante, denumite în continuare bunuri.
1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a vinde şi a livra, iar Beneficiarul de a recepţiona şi achita bunurile 
prevăzute în specificaţia din prezentul contract.

notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului 
de către una din Părţi.
7 Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părţi pe cale

conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări sau completări la prezentul contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează 
în scris, prin semnarea unui Acord adiţional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părţi.
9. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeaşi forţă juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părţi, 
fiind valabil pînă la 3 /  sJarr/r?#*,*»

( denumirea completă a autorităţii contractant „
reprezentată prin >denumi t ă în continuare „Beneficiar” denumită

(funcţia, numele prenumele)

2. Livrarea bunurilor se efctuează în termen de 30 zile din momentul achitării bunurilor, cu transportul 
Beneficiarului.
3. Preţul bunurilor livrate, conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti.
4. Preţul produselor va fi indicat în facturile eliberate la momentul livrării
5.Achitarea se efectuează 100% în prealabil.
6.Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral, cu condiţia înaintării unei

amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariţiei acestuia, se va supune soluţionării în

Datele de identificare juridice, poştale şi de plată a Părţilor:

FURNIZOR: CUMPĂRĂTOR:
“SANFARM-PRIM” S.A. '

MD 2019 Chişinău, str.Grenoble 149 A 
cod fiscal 1002600039072 
IBAN MD64ML000000002251502260 
BC “Moldindconbank” SA, fil.Testemiţeanu 
c.b. MOLDMD2X302 Cod TVA0200004 
Fax: 72-72-14
tel: 72-72-30; 72-73-44, 72-55-65, 72-77-36 
teL contabilităţii: 72-76-74

denumirea I ----------
adresa juridică: ^ \  
adresa de activitate^ .

c/b ------------------------ ------
IBAN
CodTVA___________________ ___________

tel fix /




