
Vinzator

(denumirea completa a intreprinderii, asociatiei, organizatiei)

)prezentata prin

(functia, numele, Prenumele)

actioneaza in baza

(statut, r€gulament, hotarire etc )

denumit(a) in continuare
Vinzator,

se rndica numarul si data de inregrstrare ln Reglstrul de stat)

CONTRACT nr. 172117 101896

de achizitionare a artacolelor parafarmaceutice

denumite in continuare

1. Achrzitionarea

Parti, au incheiat prezentul Contract cu privire la urmatoarele

ItfSp

CENTRUL PENTRLI ACHIZITII PUBLICE
CENTRALIZATE iN SANATATE

AeHtzt
20

NTE

mun. Chisinau
(localitatea)

PUBLICEACHlztill

centralizate in sanatate

(functia, numele, Prenumele)

actioneaza in baza

(statut, regulament, hotarire etc )

Centru.
rDNO 1016601000212
(se indica numarul si data de inreglstrare ln

Registrul de stai)

(denumirea completa a intreprinderii, asociatiei,
organizatiei)

!'f')22!''gV1.,' Po ta zt

(functia, numele, Pr€numele).iU";7;X:)/-/-'"
(statut, regulament, hotarire etc.)

a) in continuare

tsenelrctar,

.-')"'isaa!tf,a?il-
(se indica numarul si data de inregistrare in Registrul de

stat)

(denumrrea bunurrlor)

denumtte in contrnuare Bunuri, conform Lrcrlatre publlca N 17l01896 drn 0B

in baza deciziei grupului de lucru al Centrului din 12 09.2017

2. Urmatoarele documente vor fi considerate parti componente si integrante ale Contractului:

a) Specificatia Nr."l (Lista bunurilor) - anexa nr li
b) Declaratia privind conduita etica sr nermplicarea in practici frauduloase si de corupere - anexa nr ' 2'

c) Garantia de buna executte in marime de 5% din suma totala a contraclulul cu TVA - anexa nr 3

3. prezentul Contract va prevala asupra tuturor altor documente componente. ln. cazul unor discrepante sau inconsecvente intre

documentele componente alJContractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerata mai sus

4. ln calitate de contravaloare a platilor care urmeaza a fi efectuate de centru, Vinzatorul se obliga prin prezenta sa livreze Bunurile,

Beneficiarului si sa inlature defectele lor, sub toate aspectele, in conformilate cu prevederile Contractului'

5 Beneficiarul se obliga sa transfere centrului, iar centrul la rrndul sau. sa plateasca Vinzatorului, an calitate de contravaloare a livrarit

bunurilor, pretul Contractului sau orice alta suma care poate devenr platrbrla conform prevederilor Contractulul, rn termenele si modalitatea

stabilite de prezentul Contract.

CONDITII SPECIALE

1. Obiectul Contractului
l l.vinzatorul rsi asumaobligatiadeailvraBunurile,Beneficiarului incantitateasi sortimentul prevazutinspecificatiadinanexanr'1,

care este parte integranta a prezentulul Contract.
1.2 Centrul se obliga ta rindul sau sa achite, iar Beneficiarul se obliga sa receptioneze Bunurile livrate de Vinzator si sa transfere Centrului

mijloacele fi nanciare pentru bunurile receplionate.

1.3. Calitatea Bunurilor se atesta prin certificate de calitate rndicate in Specificatie.

1.4 Termenul de valabilitate restant la momentul livrarii va constitui nu mai putin de 800/o din cel initial'

2. Termenele si conditiile de livrare

w



2.3

2.4

3.3

3.4

a Bunurilor in cazul Contraclelor cu o valoare mai mare sau egal cu 1500 lei se efectueaza de catre Vinzator in conditii
/rms 2013 DDP, cu transportul Vinzatorului, lunar si proportional, in termen de 20 zile de la comanda Beneficiarului,

Tarcursul anului 2018.
zarea Bunurilor in cazul Contractelor cu o valoare mai mica de 1500 lei se efectueaza de catre Vinzator in conditii

aoterms 2013 DDP, cu transportul Vinzatorului, trimestrial si proportional, in termen de 20 zile de la comanda Beneficiarului.
7e parcursul anului 2018.
Documentatia de insotire a Bunurilor include: factura fiscala-3 ex., care trebuie sa fie prezentata Centrului (conform punctului 4.2)
si Beneficiarului impreuna cu bunul.

Originalele documentelor de mai sus vor fi prezentate Centrului si Beneficiarului cel tirziu la momentul livrarii
Bunurilor la destinatia finala.

Livrarea bunurilor se considera incheiata in momentul in care sint prezentate documentele enumerate mai sus.
Beneficiarul poate solicita o reducere sau majorare argumentata a cantitatii de Bunuri in limitele prevederilor legislatiei in vigoare
in domeniul achizitiilor publice, informind despre aceasta Vinzatorul cu 10 zile inainte de livrare.
La livrarea Bunurilor de catre Vinzator Beneficiarului, acestia semneaza factura fiscala, care urmeaza a fi prezentat de catre
Vinzator Centrului si care serveste temei pentru efectuarea platii conform prevederilor Contractului.
Data livrarii Bunurilor se considera data perfectarii facturii fiscale si a receptionarii acesteia de catre Centru.

3. Pretul Contractului si conditiile de plata
3.1 Pretul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti, fiind indicat in Specificatia din anexa nr.1

a prezenlului Contract.

(suma cu cifre si litere)

Achitarea platilor pentru Bunurile livrate se va efectua de catre Centru, in lei moldovenesti, prin intermediul
Ministerului Finantelor - Trezoreria de Stat, in termen de 30 zile de la receptionarea facturilor fiscale. Dovada achitarii platilor pentru
Bunurile livrate constituie emiterea Ordinului de plata catre Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat.
Achitarea platilor pentru Bunurile livrate se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al
Vinzatorului indicat in prezentul Contract.

4. Conditiile de predare-primlre
4.1 . Bunurile se considera predate de catre Vinzator si receptionate de catre Beneficiar daca:
a) cantitatea Bunurilor transmise corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor si sint prezentate toate documentele de insotire

prevazute in punctul 2.2 din prezentul Contract;
b) calitatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in anexa nr.1;

c) ambalajul si integritatea Bunurilor corespund informatiei indicate in anexa nr 1.

4.2. Vinzatorul este obligat, in prima zi de vineri, dupa livrarea Bunurilor, sa prezinte Centrului, pentru efectuarea platii, un exemplar
original al facturii fiscale semnat de Beneficiar. ln cazul nerespectarii de catre Vinzator a prezentei clauze, Centrul isi rezerva dreptul
de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.3 din prezentul Contract.

5. Standarde
5. 1 . Bunurile furnizate in baza Contractului vor respecta standardele prezentate de catre Vinzator in propunerea sa tehnica.

6. Obligatiile Partilor
6.1 ln baza prezentului Contract, Vinzatorul se obliga:

a) sa livreze Bunurile in conditiile prevazute de prezentul Contract;
b) sa anunte Beneficiarul, in decurs de 5 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract, prin telefon/fax sau telegrama

autorizata, despre disponibilitatea livrarii Bunurilor;
c) sa asigure conditiile corespunzatoare pentru receptionarea Bunurilor de catre Beneficiar in termenele stabilite, in corespundere

cu cerintele prezentului Contract;
d) sa asigure integritatea si calitatea Bunurilor pe toata perioada de pina la receptionarea lor de calre Beneficiar.
6.2. ln baza prezentului Contract, Beneficiarul se obliga:
a) sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receptionarii in termenul stabilit a Bunurilor livrate in corespundere

cu cerintele prezentului Contract;
b) sa transfere Centrului, in lermen de 15 zile de la momentul semnarii facturii fiscale, sumele banesti pentru achitarea Bunurilor

livrate, respectind modalitatile si termenele indicate in prezentul Contract;
c) pana la data de 5 a fiecarei luni, sa prezinte Centrului informatia cu referire la stocurile de produse medicamentoase din institutie,

d) pana la data de 20 a lunii, sa solicite, in scris intr-o singura transa, necesitatile pe contract de la Vinzator,
o copie a solicitarii fiind prezentata catre Centru.

7. Forta majora
7.1 . Partile sint exonerate de raspundere pentru neindeilinirea partiala sau integrala a obligatiilor conform prezentului Contract, daca

aceasta este cauzata de producerea unor cazuri de forta malora (razboaie, calamitati naturale. incendii, inundatii, culremure
de pamint, precum si alte circumstante care nu depind de vointa Partiloo.

7 .2. Partea care invoca clauza de forta majora este obligata sa informeze imediat (dar nu mai trrziu de 10 zile calendaristice) celelalte
Parti despre survenirea circumslantelor de forta majora

1.3. Survenirea circumstantelor de forta majora, momentul declansarii si termenul de actiune trebuie sa fie confirmate printr-un certificat,
eliberat in modul stabilit de catre organul competent din tara Partii care invoca asemenea circumstante.

8. Rezilierea Contractului
8.1. Rezilierea Contractului se poate efectua cu acordul comun al Partilor
8.2. Contractul poate fi reziliat in mod unilateral in caz de:
a) refuz al Vinzatorului de a livra Bunurile prevazute in prezentul Contract;
b) nerespectarea de calre Vinzator a termenelor de livrare stabilite;
c) nerespectarea de calre Beneficiar ori Centru a termenelor de transfer si plata ale Bunurilor;
d) nesatisfacere de catre una dintre Parti a pretentiilor inaintate conform prezentului Contract.
8.3. Partea initiatoare a rezilierii Contractului este obligata sa comunice, in termen de 5 zile lucratoare, celorlalte Parti intentiile ei printr-o

scrisoare motivata.

3.2. Suma totala a prezenlului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti si constituie
2 018.50 (Doua mii optsprezece lei 50 bani)



. instiintata este obligata sa raspunda la scrisoare in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii. ln cazul in care litigiul
le solutionat in termenele stabilite, partea initiatoare are dreptul sa prezinte documentele corespunzatoare

lrului pentru inregistrarea declaratiei de reziliere.

,lamatii si sanctiuni
Reclamatiile privind cantitatea Bunurilor livrate sint inaintate Vinzatorului la momentul receptionarii lor, fiind confirmate printr-un act
intocmit in comun cu reprezentantul Vinzatorului.

l. Vinzatorul este obligat sa preavizeze Beneficiarul si Centrul despre imposibilitatea livrarii Bunurilor in termen de 5 zile calendaristice
de la data survenirii circumstantelor care impiedica livrarea. ln caz de incalcare a termenului de informare stipulat in prezentul punct,
Vinzatorul suporta o penalitate in valoare de 1% din suma totala a bunurilor nelivrate.

9.3. Pretentiile privind calitatea bunurilor livrate sint inaintate Vinzaiorului in termen de 15 zile lucratoare de la depistarea deficientelor
de calitate si trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de organizmul de evaluare a conformitatii ori de o organizatie independenta
neutra si autorizata in acest sens.

9.4. Vinzatorul este obligat sa examineze pretentiile inaintate in lermen de 5 zile lucratoare de la data primirii acestora si sa comunice
Beneficiarului si Centrului despre decizia luata.

9.5. ln caz de recunoaslere a pretentiilor, Vinzatorul este obligat, in termen de 5 zile, sa livreze suplimentar Beneficiarului cantitatea
nelivrata de bunuri, iarincaz de constatare a calitatii necorespunzatoare - sa le substituie sau sa le corecteze in conformitate
cu cerintele Contractului.

9.6. Vinzatorul poarta raspundere pentru calitatea Bunurilor in limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
9 7 ln cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate intocmit de organizmul de evaluare a conformitatii, cheltuielile

de stationare sau intirziere sinl suportate de partea vinovata.
9.8. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevazute in prezentul Contract, Vinzatorul suporta o penalitale in valoare de 50%

din suma Bunurilor nelivrate.
9.9. Pentru livrarea cu intirziere a Bunurilor, Vinzatorul poarta raspundere materiala in valoare de 1olo din suma Bunurilor nelivrate pentru

fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 50% din suma Bunurilor nelivrate.
g.10. Pentru transferul cu intirziere a mijloacelor financiare catre Centru, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de 0, 1 %

din suma Bunurilor neachilate pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a Bunurilor neachilate.
9.1 1 . Pentru achitarea cu intirziere a mijloacelor financiare catre Vinzator, Centrul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1 %

din suma Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5olo din suma totala a Bunurilor neachitate.
9.12. Vinzatorul esteexoneratdeobligatiaprivindlivrareaBunurilorincazdesuspendaresauexcludereainregistrarii informatiei din

Registrul de stat al dispozitivelor medicale, conform prevederilor actelor normative in vigoare.

10. Drepturile de proprietate intelectuala
10.1 . Vinzatorul are obligatia sa despagubeasca Beneficiarul si Centrul impotriva oricaror:
a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.)

privind echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta
din respectarea Caietului de sarcini intocmit de Centru.

11. Dispozitii finale
1 1 .1 . Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale amiabila. ln caz contrar, ele vor fi transmise

spre examinare in instanta de judecata competenta, conform legislatiei Republicii Moldova.
11.2. De la data semnarii prezentului Contract, toate negocierile purtate si documentele perfectate anterior isi pierd valabilitatea.
11 3 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, sa convina asupra modificarii clauzelor contractuale, prin act

aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime si care nu au putut fi prevazute la data
incheierii Contractului Modificarile si completarile operate la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au fost perfectate
in scris si au fost semnate de toate Parlile Acordurile aditionale privind modificarile si completarile operate la Conlract se inregistreaza
in mod obligatoriu in una din trezorerirle teritonale ale Ministerului Finantelor daca gestionarea surselor financiare se efectueaza prin
intermediul sistemului trezorenal.

11 4 Nici una dintre Parti nu are dreptul sa transmita obligatiile si drepturile sale slipulate in prezentul Contract unor persoane lerle fara
acordul rn scris al celorlalte Parti.

11.5. Prezentul Contract este intocmit in trei exemplare, in limba de stat a Republicii Moldova, cite un exemplar pentru Vinzator,
Centru si Beneficiar.

1 I .6. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intra in vigoare, la data de 01 .01 .20'18, fiind valabil pina la
31 decembrie 2018. Contractul se inregistreaza in mod obligatoriu in una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor daca
gestionarea surselor financiare se efectueaza prin intermediul sistemului trezorerial. Contractul care nu este inregtstrat in modul
stabilit nu are putere juridica.

11 7. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al Partilor si esie semnat aslazi.

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
la data si anul indicate mai sus

Jr_
conformrtate cu

201 7
legislatia Republicii Moldova

Datele juridice, postale si bancare ale Partilor:
Vinzatoru I

SOPHARMACY MC SRL
Eenetrcrarul

IMSP SCM Balti
Centrul pentru achizitii publice centralizate

in sanatate
Adresa postala: mun.Chisinau,bd Grigore
Vieru,28, of.301 MD-2005

Adresa postala: mun Balti st Decebal 101 Adresa postala:
Oficiul central.
mun. Chisinau. str. Korolenko 2/1

Adresa iuridica:
mun. Chisinau, slr. Alexandru Cosmescu nr.3

Telefon 022 90-22-1 1, 022 80-33-7 5.022
30-33-74

Telefon . 231-5-88-69 Ala Vasilii elefon (022) 88 43 48, (022) 88 42 44
(022) 88 42 46
(022) 88 42 45Fax:

E-mail medicamente@capcs.md
office@capcs.md
monitorizare@capcs. md

3ont de deconlare: \
\AD 1 5V 10222403000004 1 4M D L

Cont de decontarel
N/lD58TRPCCW5 1 843OAOO 1 24AA

IBAN: MD75TRPCCC51 8430C01 859M



, Ministerul Frnantelor Trezorerra de Stat
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