
Contract de V Â N ZA R E -C U M PĂ R A R E

N r - 126 /A3;f
Or. Chişinău „07” septem brie 2 0 1 7

Societatea "Skysoft SRL (în continuare Executor) în persoana directorului M ironov A., care acţionează în baza statutului de 
pe o narte şi IMSP Spitalul Clinic Bălti, denum ită în continuare „C um părător” , reprezentată de directorul

rt о и J  ___________; care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu
urm ătoarele clauze:

I. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul îşi asum ă obligaţia să transm ită, iar Cum părătorul — să prim ească şi să achite produsele în condiţiile 
stabilite prin prezentul contract şi anexele la acesta.

II. Obligaţiile părţilor

2.1. Vânzătorul se obligă să transm ită Cum părătorului produse fară deficienţe m ateriale sau juridice.
2.2. Cum părătorul se obligă să prim ească şi să achite produsele în totalitate şi în term enele stabilite.

III. Valoarea contractului şi modalitatea de plată
3.1. Lista, preţurile şi m odalitatea de achitare a produselor sunt convenite între părţi pentru fiecare comandă în parte şi se 

perfectează sub form ă de anexă la prezentul contract (A nexa n r . l ).
3.2. P lata se efectuează în lei m oldoveneşti conform  cursului Băncii N aţionale. în cazul în care valoarea produselor este 

exprim ată în valută străină, aceasta va fi convertită în lei m oldoveneşti conform  cursului Băncii Naţionale a 
M oldovei, stabilit în ziua efectuării plăţii.

IV. Responsabilitatea părţilor
4.1. Părţile poartă responsabilitate conform  legislaţiei în vigoare a Republicii M oldova.
4.2. Vânzătorul poartă responsabilitate pentru calitatea produselor vândute şi a serviciilor prestate.Cum părătorul are 

dreptul să înainteze V ânzătorului reclam aţii cu privire la deficienţele depistate, pe care Vânzătorul nu le-a com unicat 
până la transm itere, im ediat după depistarea acestora, dar nu mai târziu de o lună din momentul transmiterii 
produselor.

4.3. Vânzătorul este responsabil pentru ca sistem ul să funcţioneze în conform itate cu noul plan de conturi 2017.
4.4. Cum părătorul poartă responsabilitate pentru achitarea la timp a produselor şi se obligă să utilizeze softurile î]/j 

conform itate cu acordul de licenţiere a softurilor.

V. Circumstanţe de forţă majoră
5.1. Părţile sunt scutite de responsabilitate pentru neexecutarea parţială sau în totalitate a obligaţiilor prevăzute în 

prezentul contract în cazul în care executarea acestora a fost îm piedicată de circum stanţe excepţionale, care nu au 
putut fi prevenite (circum stanţe de forţă majoră).

5.2. La survenirea circum stanţelor de forţă majoră, care îm piedică executarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract 
a uneia dintre părţi, aceasta este obligată să notifice cealaltă parte, nu mai târziu de 10 zile din momentul survenirii 
unor astfel de circum stanţe, iar term enul de executare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract va fi amânat în 
mod corespunzător cu perioada circum stanţelor de forţă majoră.

5.3. O dovadă corespunzătoare a circum stanţelor sus-indicate şi a duratei acestora vor servi certificatele eliberate de 
Cam era de C om erţ şi Industrie Vânzătorului sau Cum părătorului.

5.4. în cazul în care circum stanţele de forţă m ajoră vor dura mai mult de 6 luni, părţile vor decide soarta prezentului 
contract. Dacă nu vor ajunge la un num itor comun, partea care a fost afectată de circum stanţele m enţionate are 
dreptul să rezilieze contractul, fară a se adresa în instanţele com petente.

VI. Soluţionarea litigiilor
6.1. Toate litigiile apărute în rezultatul executării prezentului contract vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă.
6.2. în cazul neajungerii la un com prom is, litigiile cu privire la prezentul contract vor fi transm ise Curţii Economice 

regionale, în conform itate cu legislaţia în vigoare a Republicii M oldova.

VIL Termenul de valabilitate al contractului
7.1. Prezentul contract este valabil până la executarea în totalitate de către părţi a obligaţiilor asumate.

VIII. Procedura de modificare a condiţiilor contractului şi rezilierea acestuia
8.1. Toate m odificările prezentului contract trebuie să fie convenite şi sem nate de către părţi şi perfectate în formă scrisă.
8.2. Contractul poate fi reziliat cu acordul părţilor.



IX. Clauze finale

8.3. Contractul este în tocm it în 2 exem plare, pe 3 pagini. conduce de prevederile Codului Civil al
8.4. Pentru toate situaţiile neprevăzute în prezentul contract părţile se vor conduce p

Republicii M oldova.

XI. Datele bancare şi adresele părţilor

V ân ză to r 1MSP Spitalul C linic Bălti 
c/f: 1003602150732

laîncombanFsmfe)B1C M OLDM D2X321 
1BAN: M D 77M L00001BAN: MD45EN000000222466991407

i ы

semnal
semnaţi

IDN0 1013600009338

C u m p ă ră to r

"SkysoYt SRL”
c/f.: 1013600009398

M D-2017, str. A lba Iulia 85/2, ap.40, mun. Chisinau, 
Republica M oldova
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mun. Chişinău

ANEXA NR.l

la contractul de vânzare-cumpărare nr.126
07 septembrie 2017

Societatea "Skysoft SR L (în continuare Executor) în persoana directorului M ironov A., care acţionează în baza statutului de 
pe o parte şi IM SP Spitalul C linic Bălti , denum ită în  continuare „C um părător” , reprezentată de directorul

■___________________________ , care acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezentul acord suplim entar
la Contractul de vânzare-cum părare nr.126 privind urm ătoarele:

1. Părţile au stabilit volum ul şi valoarea produselor, pe care Vânzătorul se obligă să le transm ită C um părătoiului în condiţiile 
stabilite în prezentul acord:

Nr.
d/o

Denumirea produsului Cantitatea Preţul,
MDL

Suma, MDL

1.
S o ftw a re -u l p e  p a ltfo rm a  iC :C o n ta b il ita te a  7 .7 , sp ec ific a t p e n tru  
e v id e n ţa  c o n ta b i lă  in  in s t i tu t i i  m ed ico  s a n ita re .

1 7500 7500

T o ta l: 7500

2. V aloarea totală a livrării produselor, conform  prezentului acord, constituie 7500 (şapte mii cinci sute lei 00 banii) lei 

m oldoveneşti.

3. Cum părătorul se obligă să achite în totalitate valoarea produselor indicate la punctul 1 al prezentului acord, în decurs de 5 

(cinci) zile lucrătoare din m om entul încheierii prezentului acord.

4. Vânzătorul se obligă să transm ită produsele indicate la punctul 1 al prezentului acord C um părătorului în decuis de 3 (tiei) 
zile lucrătoare din mom entul efectuării plăţii. T ransm iterea produselor are loc la oficiul V ânzătorului.

5. în  rest, Contractul de vânzare-cum părare nr. 126, încheiat între părţi la data de 07.09.2017, îşi păstrează valoarea jurid ică 

fară careva m odificări.

6. Prezentul acord este în tocm it în două exem plare, de comun acord, şi constituie o parte integrantă a contractului de vânzare- 

cumpărare.

Vânzător Cumpărător

"Skysoft SRL”
c/f.: 1013600009398

M D-2017, str. A lba lulia 85/2, ap.40, mun. Chisinau, 
R epublica M oldova

IBAN: M D 45E N 000000222466991407

tel.: (0-22)876-155
(0-22)876-154 ,, 
(0 -7^876 -155  /

IMSP Spitalul Clinic Bălti
c/f: 1003602150732
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