
CONTRACT Nr.296

de achiziţionare; S erv ic i i  mcclicaic.  

Cod CPV:

"21 ” septembrie 2017 mun. Bălţi
<localitataea)

Prestatorul de servicii
A utoritatea contractantă

TMSP Spitalul Clinic M unicipal Bălţi, M oldasrotehnica SRL,

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

rpnrf>7pntată prin director Serghei ROTARI,
(funcţia, numele, prenum ele)

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

denum it(a) în  continuare Vînzător/Prestator 

i n n ^ n ? 1 S 0 7 3 2  din 11.12.2003,

(denum irea com pletă a întreprinderii, asociaţiei, ог% ипищ ы ;

rpprpypntată prin D irector Vasile PODURJ5AC?
(funcţia, numele, prenum ele)

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

denum it(a) în continuare C um părător/beneficiar 

1003602000516 ,

(se indică nr. şi data de înregistrare in Registrul de Sta t)

pe de o parte,
_____ - --------------------------- —

(se indică nr. şi data de înregistrare in Kegistr ui ae oiuij

pe de o parte,

ambii (denum iţi(te) în  continuare РйЩ),  au încheiat prezentul Contract referitor la urm ătoarele:

a. Achiziţionarea Servicii medicale pentru ^  т Ы Ш )

denum ite în continuare Bunuri (şi/sau Servicii), c o n fo rm --------r o n M ^ v a t o a r e j r i i c a

în h a /a  deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

2 0  _ ■  1 '

b. U rm ătoarele docum ente vor fi considerate părţi com ponente şi integrale ale С ontractu ui.

'  g componen,e с о ф п п  neces
grafice, form ulare , protocolul de recepţionate provizorie şi jm a la  etc.f



c. Prezentul C ontract va predom ina asupra tu turor altor docum ente com ponente. In cazul unor 
discrepanţe sau inconsecvenţe între docum entele com ponente ale C ontractului, docum entele
vor avea ordinea de prioritate enum erată mai sus. _

d. în calitate de contravaloare a plăţilor care urm ează a fi efectuate de Cum parator/beneficiar, 
V înzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cum părătorului/beneficiarului 
Bunurile şi/sau Serviciile şi să înlăture defectele lor în conform itate cu prevederile

Contractului sub toate aspectele. A
e. C um părătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească V inzatorului/prestatorului, in

calitate de contravaloare a livrării bunurilor şi serviciilor, precum  şi a în lă tu ram  defectelor lor, 
preţul Contractului sau orice altă sum ă care poate deveni plătib ilă conform  prevederi or 
Contractului în term enele şi m odalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului
1.1. V înzătorul/prestatorul îşi asum ă obligaţia de a livra B unurile şi/sau de a pres a

Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.
1.2. Cum părătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său. să achite şi să recepţioneze Bunurile

şi/sau Serviciile livrate de Vînzător. . A
1.3. C alitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate in

Specificaţie. Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele 
indicate în Specificaţie. C înd nu este m enţionat nici un standard sau reglem entare aplicabila, se vor
respecta standardele sau alte reglem entări autorizate în ţara de origine a produselor.

1.4. Term enele de garanţie [valabilitate, după caz] a B unurilor şi/sau Serviciilor sint

indicate în Specificaţie.
2. Termeni şi condiţii de livrare/prestare
2. /. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator la sed iu l IM SP SC M  B a t'^ i la

necisitate pe parcursul lunii septem brie - octom brie—a. 20 IZ
2.2. D ocum entaţia de însoţire a Bunurilor şi/sau a Serviciilor include:

j  factura fiscală_________ ____________^
2 3 O riginalele docum entelor prevăzute în  punctul 2.2 se vor prezenta C um părătorului cel

tîrziu la m om entul livrării bunurilor la destinaţia finală. L ivrarea produselor se considera încheiata 
în momentul în care sînt prezentate docum entele de mai sus.

3. Preţul şi condiţii  de plată
3.1. Preţul Bunurilor şi/sau a Serviciilor livrate conform  prezentului Contract este stabili in

lei m oldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.
3.2. Sum a totală a prezentului Contract, inclusiv TV A , se stabileşte in lei m oldoveneşti şi

constituie: 8310.00 ( opt mii trei sute zece lei, 00 bani) lei M DL.

3.3. A chitarea plăţilor pentru Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate se va etectua în lei 

m oldoveneşti.
3.4. M etoda şi condiţiile de plată de către C um părător vor fi:
- prin transfer în term in 10 zile de la prestarea serviciilor  -------------------- .

3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al V inzătorului indicat

în prezentul Contract.

4. Condiţii de predare-primire
4.1. Bunurile şi/sau Serviciile se consideră predate de către V înzător şi recepţionate de

către Cum părător [destinatar, după caz]  dacă: . . . . ~ T i t
a) cantitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor corespunde inform aţiei indicate in Lista

bunurilor / serviciilor şi graficul livrării / prestării şi docum entele de însoţire conform  punctului

2.2 al prezentului Contract; . . . ,. « 0 .c  . . .
b) calitatea B unurilor şi/sau a Serviciilor corespunde inform aţiei indicate in Specificaţie,
c) am balajul şi integritatea Bunurilor corespunde inform aţiei indicate în Specificaţie.
4.2. V înzătorul este obligat să prezinte C um părătorului un exem plar original al factura 

fiscale odată cu livrarea Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plaţii. Pentru 
nerespectarea de către V înzător a prezentei clauze, Cum părătorul îşi rezervă dreptul de a m ajora 
termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător num ărului de zile de intirziere şi de a ti



exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către

furnizor în propunerea sa tehnică.
5.2. Cînd nu este m enţionat nici un standard sau reglem entare aplicabila se vor respecta

standardele sau alte reglem entări autorizate în ţara de origine a produselor.

6. Obligaţiile părţilor
6.1. în  baza prezentului Contract, V înzătorul se obligă. ^
a> să livreze Bunurile şi/sau să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentu

Contract' *
b) să anunţe Cum părătorul după sem narea prezentului Contract, in decurs de 5 zile

calendaristice, prin telefon/fax sau telegram ă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunuri or
si/sau prestării Serviciilor; . ...

c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor şi/sau Serviciilor
de către Cum părător [destinatar, după caz], în term enele stabilite, în corespundere cu cerinţele

P d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor pe toata perioada de pina
la recepţionarea lor de către Cum părător |destinatar, după caz].

6 2 în baza prezentului Contract, Cum părătorul se obligă.  ̂ ^
a) să întreprindă toate m ăsurile necesare pentru asigurarea recepţionăm  în term enul

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

C0П!Гb)t; să asigure achitarea Bunurilor livrate şi/sau Serviciilor prestate, respectînd m odalităţile 

şi term enele indicate în  prezentul Contract.

7. Forţa majoră
7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplm irea parţiala sau integra 

obligaţiilor conform  prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de 
forţă m ajoră (războaie, calam ităţi naturale: incendii, inundaţii, cutrem ure de pam m t, precum  şi а с
circum stanţe care nu depind de voinţa Părţilor). . . M

7.2. Partea care invocă clauza de forţă m ajoră este obligată sa m iorm eze im ediat (da
mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circum stanţelor de forţă majoră.

7 3 Survenirea circum stanţelor de forţă m ajoră, m om entul declanşam  şi term enul de 
acţiune trebuie să fie confirm ate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul 
competent din ţara Părţii care invocă asem enea circum stanţe.

8. Rezilierea
8.1. R ezilierea Contractului se poate realiza cu acordul com un al Părţilor.
8 2 Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
a) C um părător în  caz de refuz al V înzătorului de a livra Bunurile şi/sau de a presta

Serviciile prevăzute în  prezentul Contract;
b) C um părător în  caz de nerespectare de către V înzător a term enelor de livrare/prestare

stabilite* /
c )’ V înzător în  caz de nerespectare de către C um părător a term enelor de plată a Bunurilor

Servic^) , sau Cum părător 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 com unice in term en de 5

lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare m otivată , ,
8 4 Partea înştiin tată  este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucratoaie de la primi 

notificării. în  cazul în  care litigiul nu este soluţionat în term enele stabilite, partea iniţiatoare va

ini ia rezilierea.



\

9. Reclamaţii
9.1. R eclam aţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate 

V înzătorului/Prestatorului la m om entul recepţionării lor, fiind confirm ate printr-un act întocm it în 
com un cu reprezentantul V înzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor şi/sau serviciilor livrate sînt înaintate 
Vînzătorului în term en de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie 
confirm ate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest 
sens.

9:3. V înzătorul este obligat să exam ineze pretenţiile înaintate în term en de 5 zile lucrătoare 
de la data prim irii acestora şi să com unice Cum părătorului despre decizia luată.

9.4. în  caz de recunoaştere a pretenţiilor, V înzătorul este obligat, în term en de 5 zile, să 
livreze/presteze suplim entar Cum părătorului cantitatea nelivrată de bunuri şi/sau serviciile 
neprestate, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare -  să le substituie sau să le 
corecteze în conform itate cu cerinţele Contractului.

9.5. V înzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor în lim itele 
stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. în cazul devierii de la calitatea confirm ată prin certificatul de calitate întocm it de 
organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau 
întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancţiuni4
10.1. Form a de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cum părător este

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul 
Contract, se va re □ ine garanţia de bună executare a contractului, în  cazul în care ea a fost 
constituită în conform itate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar V înzătorul suportă o 
penalitate în valoare de _5_% din sum a totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, V înzătorul poartă 
răspundere m aterială în valoare de 0,1%  din sum a Bunurilor nelivrate şi/sau a Serviciilor 
neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din sum a totală a prezentului 
Contract. în cazul în care întîrzierea depă e te 10 zile , se consideră ca fiind refuz de a vinde 
Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract Di V înzătorului i se va 
re ine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a tost constituită în 
conform itate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, C um părătorul poartă răspundere m aterială în valoare de 
01 % din sum a Bunurilor şi/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai 
m ult de 5 % din sum a totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală
11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul îm potriva oricăror:
a) reclam aţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, num e, mărci înregistrate etc.), legate de echipam entele, m aterialele, 
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 întocm it de către achizitor.

12. Dispoziţii finale
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe 

cale am iabilă. în caz contrar, ele vor fi transm ise spre exam inare în instanţa de judecată 
com petentă conform  legislaţiei Republicii M oldova.

12.2. De la data sem nării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi docum entele 
perfectate anterior îşi pierd valabilitatea.

12.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra 
m odificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circum stanţe 
care lezează interesele com erciale legitim e ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data 
încheierii contractului. M odificările şi com pletările la prezentul Contract sînt valabile num ai în

. în cuantum  de din valoarea
contractului.

4



cazu l  în  care au fost perfectate în scris şi au fost sem nate de am bele Părţi. _ „
12.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transm ită obligaţiile şi drepturile sale stipulate in

prezentul Contract unor terţe persoane tară acordul în scris al celeilalte părţi. ^
12.5. Prezentul C ontract este întocm it în trei exem plare în lim ba de stat a Republicii 

M oldova, cîte un exem plar pentru V înzător, Cum părător şi A genţia A chiziţii Publice. ^
12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data sem nării şi intră în vigoare după 

înregistrarea lui de către A genţia Achiziţii Publice Di, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de 
către una din trezoreriile teritoriale ale M inisterului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 decem brie

2017. . .
Î2.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al am belor părţi şi este sem nat astazi,

“21” septem brie 2017 .  ̂ _
12.8. Pentru confirm area celor m enţionate mai sus, Părţile au sem nat prezentul Contract in

conform itate cu legislaţia Republicii M oldova, la data şi anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de 
servicii

A utoritatea contractantă

TMSP ..SC M  B ălti”

m. Bălţi, str. Decebal, 101

telefon: /231/ 5-86-97

1BAN M D 77M L 000000002251821544

denum irea băncii: M oldindconbank

cod bancar: M O LD M D  2x321

cod fiscal: 1003602150732

M oldagrotehnica SRL

m. Bălţi, str. Industriala 4

telefon: /231/ 8-87-02

IBAN M D 88M L 00000022412100158

băncii: M oldindconbank SA fii din m.BălLli

cod bancar: M O LD M D2X 321

cod fiscal: 1003602000516

14. Semnăturile părţilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de
servicii

x ^ f ^ i a ^ î ^ t e a  contractantă

S e m n ă tu r ^ g ^ â l i s ^ ^ ^ K ^ ^

Щ р Г ’'



Anexa nr. 1 !
la contractul nr. 296 
din “21” septem brie 2017

SPECIFICAŢIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

D enum irea bunurilor  
/serviciilor

~1 [In te rn is t
2 N eurolog
3 OR!

O ftam olog 
D erm atolog

6 ' c h iru rg ___
T ~î Sporograf

E C G _____
"P ro b e la re e e  

K) C ilicem ia__________ _—  >
T T t c ^ a^ggUudi JLYÎIli 

Cîm p de vedere____

TOTAL

6




