
CONTRACT Nr. 1601/01-2017/«
pentru achiziţionarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor 

de valoare mică

“ ” ianuarie 2017 mun. Bălti
(localitatea)

_________________________________ SRL ’’Neotec”___________________________________
(denum irea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) p r in ___________ director Andrei BOTNARU______ , denumit(ă) în continuare
(funcţia, num ele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, ş i _____ IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălti
(denum irea com pletă a operatorului economic)

reprezentat(ă) p r in ________medic şef Valeriu POSTOLACHI denumit(ă) în continuare
(funcţia, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiţi în continuare „Părţi”), au încheiat prezentul 
contract referitor la impachetarea, asamblarea şi dare în exploatare sistemului radiologie Duo 
Diagnost.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta/executa, iar 
Beneficiarul -  de a recepţiona şi achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificaţia 
din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

La comanda Cumpărătorului în urmatoarele condiţii: livrarea pina la Beneficiar
(condiţiile de livrare/prestare/executare)

3. Dezasamblarea se incepe numai dupa semnarea unui act de diagnosticare a sistemului in 
cauza de către Furnizor/Prestator/Antreprenor si Beneficiar.

4. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul isi asuma incarcarea si transportarea mărfii pina la 
Beneficiar.

5. Beneficiarul isi asuma descarcarea mărfii si livrarea ei pina la locul instalarii sub 
monitorizarea Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul.

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

Suma totală a prezentului Contract constituie 88000,00 ( optzeci si opt mii lei) MD.
7. Achitarea se efectuează dupa urmatoarele condiţii: 50% in avans si 50% în decurs de 30 de 

zile de la instalarea sistemului ( semnarea procesului verbal de instalare).
(m odalitatea de achitare)

8. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi sau în mod 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.

9. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părţi pe 
cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariţiei acestuia, se va supune



soluţionării în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

10. Orice modificări şi/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai in caz-! cir.i se 
efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adiţional, care intră în vigoare d.i:a 
semnării acestuia de către Părţi.

11. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformr.ate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare.

12. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeaşi forţă juridică.

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

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

“Furnizorul/Prestatorul/A ntreprenorul” : “ B eneficiarul” :
SRL ’’Neotec” IMSP „SCM Bălţi” 

m. Bălţi, str. Decebal, 101 

telefon: /231/ 5-86-97

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

telefon: /22/ 85-22-50 

fax: /22/ 85-22-52

M D60M 02224ASV23408557100 M D58TRPCCW 518430A00124AA

fax: /231/5-87-33

’’M obiasbanca-Group Société Generale”

c/b: MOBBMD22

cod fiscal: 1002600048135

№ TREZMD 2X

MF Trezoreria Centrală

cod fiscal: 1003602150732

Semnăturile părţilor

“F urnizofu l/Prestatoru  I/A ntreprenorul” :



Anexa nr. 1 
la contractul nr. 1601/01-2017  

d in ” "ianuarie 2017

SPECIFICAŢIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr. Denumirea
bunurilor/

Cantitatea/ 
volumul 
(unit. de 
măsură)

Preţul
cu TVA

Suma cu 
TVA

1 2 3 4 5

1
Dezasamblare sistemului 

Duo Diagnost 1 28500,00 28500,00

2 împachetare 1 20000,00 20000,00

3
Asamblare şi 

*pornirea sistemului 
DuoDiagnost

1 39500,00 39500,00

TO TA L 88000,00

*(vezi punctul 3 al acestui contract)

Sem năturile părţilor


