
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.339
de valoare mică

"05" octombrie 2017 ______ Bălţi_____ _
(municipiu, oraş. judeţ)

1. Părţile contractante
Prezentul contract de valoare mică este încheiat, între IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi
cu sediul în____________________ Mun. Bălti,__________________________________ ____ ..

(localitatea)
str.________  str. Decebal 101_____________ , telefon: /0231/58-697 . fax: /0231/58-733 .
e-mail: scmb@ms.md , înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 1003602150732 
d in" 11 " 12 2003 . reprezentat prin director Serghei ROTARI,

(numele, p renum ele  şi funcţia conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi __________ SRL ” Dimarix Grup"’ _______________.
(denumirea operatorului economic) 

cu sediul în Mun. Bălti str. Calea Iesilor.l 06/60 .telefon: /231/4-34-51 . fax: / 231/4-34-51, 
înregistrat la Camera înregistrării de Stat,cu nr. 1004602003938 din “04” octombrie 2007. autorizat 
pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 026357 din 18 octombrie 2007, eliberată de 
Camera de Licenţiere Republica Moldova,valabilă pînă la 24.07.2021, pentru genurile de activitate 
:eonstrucţii de clădiri, reconstrucţii.
reprezentat p rin_____ director Mariana BENDAS___, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obligă să execute lucrările de schimbarea articolelor din РУН.
Cod CPV: 45421130-4 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, 
precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuţie
3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, primirea 

ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul 
de credite.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrîngerea activităţii se datorează 
următoarelor cauze:

3.3.
a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la n iv e l  n a ţ i o n a l  şi 

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului generai sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un  

furnizor al Antreprenorului general;
c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 

Antreprenorul general;
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d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
3.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor 

sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe 
timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod 
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma 
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 
condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul 
va convoca comisia de recepţie.

3.6. în baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în
cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va
constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în
vigoare şi cu prevederile din contract. în funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba
sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi 
funcţional.

4. Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de schimbarea articolelor din PVH ce reprezintă obiectul prezentului
contract este de 78877,00 lei (şaptezeci opt m ii opt sute şaptezeci savte lei. 00 b a n i ) MDL 
(inclusiv TVA). ' ' --------

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată

definitive de către Beneficiar în mărime de 30 % în termen de 30 zile din suma contractului,
70 % în limitele sursilor financiare disponibel pîna la finele a. 2017. Dacă verificarea se
prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea 
lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepţie finală nu va fi
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului.

4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală.

4.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării
Beneficiarului c^tre agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de 
recepţie finală.

5. Ajustarea valorii contractului
Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul
ac îziţnlor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate
. . Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o 
calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.

.2. In cazul m care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
ntreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de 

specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea



Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.
.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei 

subcontractări.

7. Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general şi ale beneficiarului
7.1. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite in 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 
execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia 
de a conduce execuţia lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii la locul 
unde se desfăşoară activitatea.

7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:
a) un exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice;
b) două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar se 

păstrează la şantier, iar
c) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat 

în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic 
atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar sau 
Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele contractelor. 
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele 
stabilite în contract şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă.
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică 
a mijloacelor financiare necesare execuţiei lucrărilor, corelate cu graficul de execuţie a 
lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuţie.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin 
scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în 
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica 
data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită 
lipsei acestor documente.

7.7. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

7.8. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă,
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 
şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină garanţia
din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuţie a contractului, 
în cuantum d e __-_% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din tacturile parţiale
pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de _-_% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea
unui procent de _-__% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la
completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, 
aleasă de ambele părţi -  Antreprenor general şi Beneficiar -- şi se vor depune pe un cont 
special. în acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea 
reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul general de 
transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.

7.11. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării



Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de 
recepţie finala.

7  i2 ' ; i ^ r etT ral f neral trebuiC Să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii 
„ , , p rC5 dar ™ mai tirziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu şi-a
pen tm o fertă^ 8̂  gatlUne’ Beneflciarul P°ate să reţină Antreprenorului general garanţia

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, cel tîrziu la 
expirarea duratei d e ju n a  execuţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra 

A lta timp msa Clt Pret.enîiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poale relme
o pai te corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat 
^ e p r e n o r u l  general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate 
in contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar 
îmmua sau chiai anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de

folosire sau a celor explicite în contract.
7 .L \ La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
7 i r , se mscrm m limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

. 6 . Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în eonformiiaie cu 
prevederile contractului prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 
locul de munca, in ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia

se d S r t a i n e m r Xr t mare Ş1 ^  dea t0ate lămUririle’ condiîia fiind ca Р^п aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile
rete voi fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat *  emită dispoziţiile pe care le consideră necesare cecutam  
craiilot, cu res-pectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în 

principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor in care 
îebuie de mtei venit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se 
omumce numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia 

,  ■ „ n  i”  Ş1 va venflca calitatea lor din P " *»  Antreprenorului general. ’
- iS. Data Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustitkate sau 

mopoitune, e poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite 
in afara cazului m care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor

r ‘ Se aSeT  .d,flcultăli în ^ecuţie, care generează cheltuieli suplimentare.acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
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dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata 

apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.U А f  un -î т ... _____ . , w • t i _
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7 . 21 . Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
n reprenom ui general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare 

Aulieprenorul genera este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 
7 -)o a U L CU pnvire la eronle inexactităţile constatate sau presupuse

gCmrf  ^  °bl,igaîia Să stabilească ^ t e  relaţiile care reglementează raporturile 
antrepienorn de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de

7 П  Renefi ntr PrenT r  Specialitate a Prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale 
. Beneficiarul are obligaţia sa-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele 

mative, piecum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în
C aU Zcl.

7 . 24 . Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:a) I---------- •
b)

.. c)

7.25. în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.24.. Beneficiarul poate

d) mdepartarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzaioare-
înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare-
mdepartarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din 
punct de vedere calitativ.
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în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. 
Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De 
asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 
Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi 
necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate 
imediat.

;. i 0. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

10. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garan ţie
10.1. Perioada de garanţie- pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de

____ 5___ ani.
10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului prevăzut 

la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce 

ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 
transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările 
fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părţilor
1 !. 1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile proprii, precum şi pentru cele ale

reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi juridice pe care le u t i l i z e a z ă  p e n t r u

îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.
11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor 
îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. în cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuţie a lucrării, la 
modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de construcţie, 
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucrările executate de alţi 
agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris, Beneficiarului, imediat şi 
pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru 
informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El
trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a 
apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 
hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a contractului, partea
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0.1 _ O din
valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în 
momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

1 i .9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensaţii plătibile



sau 
■а.

nlorm pre\ edenlor legale, m pnvrnţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau ake. persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident 
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestor

~ 12. Soluţionarea litigiilor
.. cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie procedurile de
: "C' ^rectitudinea efectuăm probelor, a utilajelor de construcţie folosite fiecare parte poate

Jupa o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetăn de Ш  reo i n s E ё

dovedftă СеГСе,аГе- C0S,Uri'e “ l0r efeCtUa,e *  ^  de a cărei cuîpă a fost

-„ . . 13. Rezilierea contractului
1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor

conjuncturi economice n este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 
с o ntra.c t ua.1 e.

1 j .2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă1

a) ^ Г с а ^ Т а ^  f0S* deClara‘ faIit’ intră în ,iCllidare ^  -
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia

a T u a M o n 1P “  ‘еГШеП reZ° nabi‘ dC 18 P rim ‘rea d isP ° z ‘Iiei scrise de reîncepere

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele neeorespunzâtoare de pe şantier sau 
nu a refăcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract..  ̂ JUtuUu puu pic/cuiui contract.

..... nr rereta , reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13 1 şi 13 ? din
Pi zentul ar ico se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lu c ra ta  e 
anterior dăţn solicitate de reziliere. lucratoare

1 л.4. Beneficiarul în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 
recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

Ь~э. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate

urmrază11ă k  oUteai0 - -U“laJ1 ° r 1иСГМ° Г pr0viz0rii- duPă саю «  vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele ne care

1,  6 P?1UK ^  general din ™ a < * uia * * reziliafcontractul P
ia . gara"tlei de blma execuţie se va efectua numai după expirarea perioadei de «arantie

upa efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.1. din 
piezentul aiticol după rezilierea contractului.

K î s r * - ’ poate continua execu!ia ^ cu
13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a 

luci arilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

i м тг - , , 14. Dispoziţii finale
• • amatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite şi vor fi interpretate ca Iii.И

parte integrantă a prezentului contract: c
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat şi semnat;
c) oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă-
d) caietele de sarcini (specificaţiile tehnice);

^  r e s u ^ L e x a ^ 11 ^  Ş‘ U'ilaje’ dCTi2e‘e-°fertă şi listele cu consumurile de

f) planşele (partea desenată a proiectului tehnic);
g) tabelele cu informaţiile suplimentare.

limbă de circulaţie^men^aţională.lnt0Cmite Ш limba de stat ’ iar în caz de necesitate. în altă



în cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contracl: acestea 
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni m acest sens pentru Antrepreno

14 4. In documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi. {
14 5 în mărturisirea celor expuse mai sus, părţile pun în aplicare executiva prezenul contmcUa 

' ' data şi anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor şi efectuarea plaţilor
integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

“ BENEFICIAR”:
Adresa: m Bălţj str Decebal,101

Tel/Fax: /231/5-86-97  
Denumirea Ministerul Finanţelor Trezoreria de 

Băncii: Stat 
Adresa 
Băncii:

Cod 
Bancar:
Cont de 

decontare:
Cod fiscal:

“ ANTREPRENOR” : 
Adresa: m. Bălţi str.Calea 

Ieşilor,106/60 
Tel./Fax: /231/4-34-51

TREZMD 2X

MD58TRPCCW518430A00124AA

1003602150732

Denumirea 
Băncii: 
Adresa 
Băncii: 

Cod 
Bancar: 
Cont de 

decontare: 
Cod fiscal:

”Eximbank” 

EXMMMD 22427 2x802

MD62EX0000000225119049MD

1004602003938

1. Semnăturile părţilor



' Spitalul Clinic Municipal Bălti Formular Nr.3
W inCmeta

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 1-1-2017

Valoarea de deviz 54 895 lei

întocmit in preţuri curente 10.10.2017

Denumire lucrări şi cheltuieli№
crt.

Simbol norme şi 
Cod resurse

Total borderou de resurse № lr 1-2017:

U.M. conform datelor Pe unitate de 
din proiect măsură

Total

~7~

2.
7129200011200

9310060019920

Finisor MP 
Muncitor deservire CM

Total manopera

h-om
h-om

42,036
2,232

52.57
52.57

2 209,833 
117,336 

2 327

Materiale:

1 \Л I jl r “
Into

S.H.L.
lîl-iO '00-1602003̂3̂

ч<>

V e r if ie ^

director M.I.Bendas 
SC Dimarix-Grup SRL m.Balti

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

director S.Rotari 
■ 1MSP Spitalul Clinic Municipal Bălti

S i M I A l  î'l-C! !NH 
îi iWMUi’AU'Al.n

(funcţia, semnătura, nyifiet^prenum e
6 .

Total
lei 40 560

Asidurarea sociale si medicale 27,50 % 640

Transportarea materialelor 4,00 % 1 529

Total
100,00 + 42 729

Cheltuele de regie 6,00 % 2 564

Total
100,00 + 45 293

Beneficiu de deviz 1,00% 453

Total
100,00 + 45 746

TVA /Ф А
г.к i 20,00 % 9 149

1— ------------------------------- ---- sy — 1
Total deviz: v t /

Ц —:II ! ;iĴ,\_;a  a  p

54 895



IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălti
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
W inCmeta

DEVIZ LOCAL № 1-1-2017

întocmit in preţuri curente 10.10.2017
Valoarea de deviz 54 895 lei

№
crt.

1

Simbol norme şi 
Cod resurse

2

Lucrări şi chcltuicli

3

и.м.
Cantitate conform 
datelor din proicct

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de 

măsură
Total

inel. salariu inel. salariu

1. Раздел
5 6 7

1

CK27C1

Glasvanduri din profile din mase 
plastice la constructii cu inaltimi 
din panouri fixe si foi de uăi 
(Застекленные двери из 
пластмассового профиля из 
закрепленных панелей и 
дверных полотен)

m2 37,200
1 090,33 40 560,30

62,56 2 327,17

Total Раздел 
Inclusiv salariu

40 560,30 
2 327,17

Total lei 40 560
Asidurarea sociale si medicale 27,50 % 640
Transportarea materialelor 4,00 % 1 529
Total 100,00 + 42 729
Cheltuele de regie 6,00 % 2 564
Total 100,00 + 45 293
Beneficiu de deviz 1,00% 453
Total 100,00 + 45 746
TVA 20,00 % 9 149

54 895
Total deviz: ----- •
Inclisiv /\ 2 327

Into director M.I.Bendas 
SC Dimarix-Grup SRL m.Balti

[ia, semnătura, numele, prenumele )

V e n f i c a t ’iTMAii. c u m c director S.Rotari
>-Ăi ii Spitalul Clinic Municipal Bălti

.-/(funcţia, semnătura, num€le,jjrenun



Formular Nr.5
W inCmeta

iect

IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălti

Investitor

IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălti

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№
crt

Simbol norme şi Cod 
resurse

Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse

1. Раздел

U.M.

Valoare, lei
Consum de 

resurse pe unitate 
de măsură

Pe unitate de 
măsură

Total

inel. salariu

CK27C1 Glasvanduri din profile din mase plastice la 
constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri 
fixe si foi de usi (Застекленные двери из 
пластмассового профиля из закрепленных 
панелей и дверных полотен в зданиях 
высотой более 35 м)____________________

7129200011200
9310060019920
2030112951150

т2

h-om
h-om

1.1300
0,0600

52.57
52.57

1 090,33

62,56

59,404
3,154

Muncitor deservire CM _______________
Glasvanduri din profiluri din mase plastice

2416566101572 Spuma de poliuretan
2051142950707
2430226101600
2952160007200

Dibluri de montai 10x130 mm
Chit siliconic
Utilai de ridicat pentru lucrări de finisa)

m2 1.0000
0,2100

998,20

buc 0,69893
kg_ 0,0730
h-ut 0,0250

96,00
1,75
106,00
18,00

20,160
1,223
7,739
0,450

APROBAT:

întocmit

director M.I.Bendas 
SC Dimarix-Grup SRL m.Balti

Investitor

director S.Rotari 
IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălti

fiuuftia, semnătura, numele, prenumele)



P Spitalul Clinic Municipal Bălti
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
W inCmeta

DEVIZ LOCAL № 1-2-2017
Ferestre si usi

întocmit in pre
Valoarea de deviz 23 982 lei

uri curente 10.10.2017

№
crt.

Simbol 
îorme şi Cod 

resurse Lucrări şi cheltuieli U .M .

Cantitate 
conform 

datelor din 
proiect

Valoarea de deviz, lei

Pe unitate de 
măsură

inel. salariu

Total

inel. salarii

CK27
CI

CK23
С

CK26
В

CK26
А

1. Раздел
Glasvanduri din profile din mase plastice la 
constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri 
fixe si foi de usi (Застекленные витражи с 
дверями из пластмассового профиля из 
закрепленных панелей и дверных полотен в 
зданиях высотой более 35 м)_______________
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe 
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 
inclusiv, avind suprafaţa tocului peste 2,5 mp 
(Окна из пластмассы с одной или более 
створок, площадью переплета более 2,5 м2)

Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив 
для окон из алюминия)

Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 
pentru ferestre si usi (Подоконники из 
пластмассы для окон )____________________

m2 14,710

ш2 6,408

m 3,700

m 3,800

791,38

62,56

812,91

29,44

105,99

21,03

110,94

18,93

11 641,21 

920,24

5 209,15 

188,62

392,16

77,80

421,56

71,92

Т otal Раздел 
Inclusiv salariu

17 664,0? 
1 258,58

Total lei 17 665 
346Asidurarea sociale si medicale 27,50 %

Transportarea materialelor 4,00 %
Total 100,00 +
Cheltuele de regie 6,00 %
Total 100,00 +

656
18 667
1 120

19 787
Beneficiu de deviz 1,00% 198
Total 100,00 + 19 985 

3 997TVA 20,00 %

Total deviz: 
Inclisiv salariu.

23 982

1259

întocmit

Verifi

director M.I.Bendas 
SC Dimarix-Grup SRL m.Balti

’ţial semnătura, numele, prenumele)

, director S.Rotari
jp*| - tîylSP Spitalul Clinic Municipal Bălti

(ftmeţia. semnătura, numele, prenumele)
- S/Ş У

’ 7°,7е*/ ■>
(«DIÎViARiX-GRwF^i

hy!
D N O ■ i: С 10 :V 0 0 Г,!? 3 >



Clinic M unicipal Bălti
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-2-2017
Ferestre si usi

Valoarea de deviz 23 982 Iei
întocmit in preţuri curente 10.10.2017

№
crt.

Simbol norme şi 
Cod resurse Denumire lucrări şi cheltuieli U.M.

Cantitate 
conform datelor 

din proiect

Valoarea de deviz, lei
Pe unitate de 

măsură
Total

1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse № 1-2-2017:

Manopera:
1. 7129200011200 Finisor MP h-om 19,890 52,57 1 045,618
2. 7422010060100 Timplar h-om 2,248 52,57 118,177
3. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1,803 52,57 94,783

Total manopera 1259
Materiale:

1. 2030112938150 Ferestre din mase plastice m2 6,408 749,00 4 799,592
2. 2030112951150 Glasvanduri din profiluri din mase plastice m2 14,710 699,25 10 285,968
3. 2051142950707 Dibluri de montaj 10x130 mm buc 29,505 1,75 51,634
4. 2416566101572 Spuma de poliuretan k g 4,146 96,00 398,016
5. 2430226101600 Chit siliconic k g 1,862 106,00 197,372
6. 2521106718392 Glafuri din mase plastice pentru ferestre m 3,876 87,55 339,344
7. 2743123549026 Glafuri din aluminiu pentru ferestre m 3,700 82,30 304,510
8. 2874115829126 Şuruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 30,304 0,62 18,788

Total materiale de constructii------------------------------------- - ■> 16 395
Utilaje de construcţii:

1. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj h-ut 0,571 18,00 10,278
Total utilaje de construcţii 11

Total lei 17 665
Asidurarea sociale si medicale 27,50 % 346
Transportarea materialelor 4,00 % 656
Total 100,00 + 18 667
Cheltuele de regie 6,00 % 1 120
Total 100,00 + 19 787
Beneficiu de deviz 1,00 % 198
Total 100,00 + 19 985
TVA

|Ъ>«~
3 997

Total deviz:

întocmit

VerificaU :-:

director M.I.Bendas v 
SC Dimarix-Grup SRL m.Balti у

H'
:H

«D!!VsÂR^X-GFîeir>-

;ţia, semnătura, numele, prenumele)

director S.Rotari 
IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălti

c jy ^  ^  v'\ VNM(funcţiă, semnătura, numele, prenumele)

' / 'S ^ L U lq

23 982



Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Ferestre

întocmit in preţuri curente Valoarea de deviz 17 100 lei

Verificat

m  ' V A #
. o>> A->.



Investitor

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№
crt.

Synbol norme şi Cod 
resurse Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse U .M .

Consum de 
resurse pe unitate 

dc măsură

Valoare. Ici
Pe unitate de 

măsură
Total

CK23C

7129200011200
9310060019920
2030112938150
2051142950707
2416566101572
2430226101600
2952160007200
CK26B

7422010060100
9310060019920
2743123549026
2874115829126
2952160007200
CK26A

7422010060100
9310060019920
2521106718392
2874115829126
2952160007200

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai 
multe canaturi la constructii cu inaltimi pina 
la 35 m inclusiv, avind suprafaţa tocului peste
2.5 mp (Окна из пластмассы с одной или 
более створок, площадью переплета более
2.5 м2, в зданиях высотой до 35 м 
включительно)
Finisor МР
Muncitor deservire CM
Ferestre din mase plastice
Dibluri de montai 10x130 mm 
Spuma de poliuretan_________
Chit siliconic
Utilai de ridicat pentru lucrări de finisaj
Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
(Отлив для окон из алюминия)

Timplar
Muncitor deservire CM
Glafuri din aluminiu pentru ferestre
Şuruburi cu cap inecat crestat 6 x 3 0  mm
Utilai de ridicat pentru lucrări de finisaj
Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 
pentru ferestre si usi (Подоконники из 
пластмассы для окон)
Timplar
Muncitor deservire CM
Glafuri din mase plastice pentru ferestre 
Şuruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm 
Utilai de ridicat pentru lucrări de finisai

m2

h-om
h-om
m2
buc

h-ut

h-om
h-om

buc
h-ut

h-om
h-om

buc
h-ut

0,5100
0,0500
1,0000
3,0000
0,1650
0,1230
0,0200

0,3200
0,0800
1,0000
4,0000
0,0100

0,2800
0,0800
1,0000
4,0000
0,0100

52,57
52,57
820,39
1,75
96,00
106,00
18,00

52,57
52,57
82,30
0,62
18,00

52,57
52,57
87,55
0,62
18,00

884,31

29,44

26,810
2,627
820,390
5,250
15,844
13,035
0,359

105,99

21,03
16,822
4,206
82,300
2,480
0,182

110,93

18,93
14,720
4,206
89,301
2,530
0,179

APROBAT:

întocmit
director M.I.Bendas

Investitor



(Леавштеа obiectivului)
Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de
Ferestre

3a

resurse

17
Valoarea de deviz 17 100 lei

întocmit in preţuri curente

№
crt.

Simbol norme şi 
Cod resurse Denumire'lucrări şi cheltuieli U.M.

Cantitate | Valoarea 
conform datelor Pe unitate de 

din proiect măsură

de deviz, lei 
Total

1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse № 1-2-2017:

Manopera:
1. 7129200011200 Finisor MP h-om 6,001 52,57 315,473
2. 7422010060100 Timplar h-om 4,206 52,57 221,110
3. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 1,724 52,57 90,630

Total manopera 627
Materiale:

1. 2030112938150 Ferestre din mase plastice m2 11,767 820,39 9 653,529
2. 2051142950707 Dibluri de montaj 10x130 mm buc 35,301 1,75 61,777
3. 2416566101572 Spuma de poliuretan k g 1,942 96,00 186,432
4. 2430226101600 Chit siliconic k g 1,447 106,00 153,382
5. 2521106718392 Glafuri din mase plastice pentru ferestre m 8,619 87,55 754,593
6. 2743123549026 Glafuri din aluminiu pentru ferestre m 5,750 82,30 473,225
7. 2874115829126 Şuruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 57,476 0,62 35,635

Total materiale de construcţii 11318
Utilaje de construcţii:

1. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj h-ut 0,377 18,00 6,786
Total utilaje de construcţii 7

Total lei 11 952

Asidurarea sociale si medicale 27,50 % 172

Transportarea materialelor 4,00 % 453

Total 100,00 + 12 577

Cheltuele de regie 10,00 % 1 257

Total 100,00 + 13 834

Beneficiu de deviz 3,00 % 416

Total 100,00 + 14 250

TVA 20,00 % 2 850

Total deviz:

întocmit

Verificat

director,M4?S§ndas
)im arix-^^TŞiB £;:^^H ti

(funcţia, semnătura, nĂelefpreitfjt»ele)

(funcţia, semnătura,||

ш -

17100




