
CONTRACT Nr. 0 1 0 1 /0 1 -1 7 /^  *  "

pentru achiziţionarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor 
de valoare mică

" 4 B  ianuarie 2017 mun. Bălti
(localitatea)

__________________________________ SRL ”N eotec”_____________________________________
(denum irea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) p r in ____________director Andrei BOTNARU______ , denum it(ă) în continuare
(funcţia, num ele, prenumele)

„Fum izor/Prestator/A ntreprenor” , pe de o parte, ş i ______IM SP Spitalul Clinic M unicipal Bălti
(denum irea com pletă a operatorului economic)

reprezentat(ă) p r in ________ m edic şe f V aleriu PO STO LA CH I denum it(ă) în continuare
(funcţia, numele, prenumele)

„Beneficiar” , pe de altă parte (am bii denum iţi în continuare „Părţi”), au încheiat prezentul 
contract referitor la diagnosticarea defectului , reparaţia si punerea in funcţiune a sistem ului 
radiologie FlexaV ision F3.

1. Furnizorul/Prestatorul/A ntreprenorul îşi asum ă obligaţia de a livra/presta/executa, iar 
B eneficiarul -  de a recepţiona şi achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificaţia 
din prezentul Contract.

2. L ivrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

La com anda Beneficiarului în  condiţii DDP__________ ______________________________
(condiţiile de livrare/prestare/executare)

3. Preţul contractului nu acopera alte cheltuieli adiţionale , precum  ar fi piese de schim b 
necesare. Piesele defecte vor fi inlocuite* cu unele noi fiind cum parate adiţional de către 
Beneficiar.

4. Preţul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului 
Contract este stabilit în lei m oldoveneşti, fiind indicat în specificaţia din prezentul contract.

Suma totală a prezentului Contract constituie 13200,00 ( treisprezece mii doua sute lei) 
M D .

5. Achitarea se e fec tu ează_________în decurs de 30 de zile de la prestarea serviciilor
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul am belor părţi sau în m od unilateral, cu condiţia 
înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de 
încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părţi.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părţi pe 
cale am iabilă în term en de 30 de zile din m omentul apariţiei acestuia, se va supune 
soluţionării în conform itate cu legislaţia în vigoare a Republicii M oldova.

8. Orice m odificări şi/sau com pletări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se 
efectuează în  scris, prin  sem narea unui Acord adiţional, care intră în vigoare la data



sem nării acestu ia de către Părţi.

9. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului C ontract în conform itate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare.

10. Prezentul C ontract este întocm it în două exem plare, avînd aceeaşi forţă juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către 
Părţi, fiind valabil pînă la “31” decem brie 2017.

Datele de identificare juridice, poştale şi de plată ale părţilor:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul” :
SRL ’’N eotec”

m. Chişinău, str. Independenţei, 18 ap .56

telefon: /22/ 85-22-50

fax: /22/ 85-22-52

M D 60M 02224A SV 23408557100

’’M obiasbanca-G roup Societe G enerale”

c/b: M O BBM D 22

cod fiscal: 1002600048135

“ Beneficiarul” :
IM SP „SCM  B ălţi”

m. Bălţi, str. D ecebal, 101 

te le fo n :/231/ 5-86-97 

fax: /231 /5-87-33

M D 58T R PC C W 518430A 00124 AA 

MF Trezoreria Centrală 

№  TREZM D  2X 

cod fiscal: 1003602150732



(
A nexa nr. 1 

la contractul nr. 01 0 1 /0 1 -1 7 ^  
din '*/&  ianuarie 2017

SPECIFICAŢIA BUNURILOR
b u n u rilo r /lu cră rilo r /serv ic iilo r

Nr. Denumirea
bunurilor/

Cantitatea/ 
volumul 
(unit. de 
măsură)

Preţul 
cu TVA

(Lei M D)

Suma cu 
TVA

(Lei M D)

1 2 3 4 5

1

Servicii de diagnosticare a 
defecţiunii sistem ului 
radiologie FlexaV ision F3, 
Shim adzu, Japonia

1 3960,00 3960,00

R eparaţia si punerea in 
funcţiune a sistem ului 
radiologie FlexaV ision F3, 
Shim adzu, Japonia

1 9240,00 9240,00

TO TA L 13200,00
T re isp rezece  mii doua su te lei (TVA inclus)

Sem n ătu rile  p ărţilor


