
A C H I Z I Ţ I I  P U B L I C E

CONTRACT Nr. ,<*-
de achiziţionare Servicii medicale pentru a. 2017

Cod CPV: (85000000-9) Servicii de sănătate si servicii de asistentă socială.

‘ ?/**2 0 1 7__   ______ B alţi
(localitataea)

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă

IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălti Inspectoratul de Politie Făleşti
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin Medic sef

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)

reprezentată prin locotenent-colonel de politie
(funcţia, numele, prenumele)

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

derumit(a) în continuare Vînzător/Prestator 

nr. 1003602150732 din 1112.2003

Olee German
(funcţia, numele, prenumele)

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

denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator 

nr. 1006601005157 din(se indică nr. şi data de'înregistrare în Registrul de Stat)

pe de o parte, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)

pe de o parte,

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
a. Achiziţionarea Servicii medicale pentru a. 2017,

(denumirea bunului, serviciului) ,

denumite în continuare Servicii, conform Contract de valoare mică
(procedura de achiziţie)

în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 
„___” _________________________ 2017__ .

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:
a) Specificaţia tehnică;
b) Specificaţia de preţ;
c) [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, 

grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.]

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor 
discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele



/
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Anexa nr. 1
La contractul nr. 
Din

Nr.
d/o

Denumirea serviciilor COD
CPV

Unitatea 
de măsură

Tariful
(lei)

Suma Totală 
(lei)

1 E fectuarea probei la d eterm in area  drogurilor în  
rem ediile b io logice ale organ ism ulu i (costul 
consum abililor se  ach ită  sup lim entar)

Oo
O

35 proceduri 94,00 3290,00

2 Test de o singură folosinţă 10 bucăţi 11,00 110,00
3 Multitest O

O 35 bucăţi 60,00 2100,00
'■o

TOTAL 5500,00
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