
CONTRACT № 63 /  n  ~ #"
pentru prestarea serviciilor

“_ 2_ -  20 / /

S.C.”CONTAMICOM” S.R.L.
( denum irea com pletă  a operatoru lu i econom ic)

care acţionează in baza statutului nr.de înregistrare in Registrul comercial 106602003541 din 19 aprilie a.2006, 
seria MD nr.0055156 reprezintat(ă) prin director Secrieru Mihail___ , denum it(ă) în continuare

( funcţia, numele, prenumele)

„Prestator", pe de o parte , şi SPITALUL CLINIC M UNICIPAL BĂLTI________________
( denumirea com pletă a autorităţii contractante)

reprezentat( ă) prin Medic Şef i '/s i#  . ! / ,  ,care activează in baza statutului,
(tuncţia, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare „ Beneficiar",

de altă parte, ( ambii denumiţi în continuare „ Părţi"), au încheiat prezentul Contract referitor 
la achiziţionarea Deservirii complexului de programe aplicative de automatizare a evidentei contabile, denumite in 
continuare servicii

1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta, iar Beneficiarul - de a recepţiona şi achita serviciile 
prevăzute în specificaţia din prezentul contract.

2. Prestarea serviciilor se efectuează
_ pe parcursul anului de la 01.01.2017 pina la 31.12.2017_____________________________________________

( condiţiile de livrare/prestare/executare)

( termenul de livrare/ prestare/executare)

3. Preţul /costul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind 
indicat în specificaţia din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 28800 (Douăzeci si opt mii opt sute) inclusiv TVA

________________________________________________________________________________________ lei MD.
( suma cu cifre şi litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer in baza prezentării facturii fiscale____________
( modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral, cu condiţia înaintării unei 
notificări cu 30 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 
amiabilă în termen de 30 zile din momentul apariţiei acestuia, se va supune soluţionării în conformitate cu 
legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări şi/sau completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul cînd se 
efecteză în scris , prin semnarea unui Acord adiţional, care intră în vigoare la data semnării acestuia 
de către Părţi.
9.Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare.
10.Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, 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 31.12.2017

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

Prestatorul Beneficiarul
“CONTAMICOM” S.R.L. c/f 1006602003541 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLTI

or.Balti str.Sciusev A. 3 of 20________  c/f 1003602150732 IBAN MD77ML000000002251821544

IBAN MD25MQ2224ASV87384637100 MOLDMD2X321 Moldindconbank SA flL.Balti

mun.BĂLTI
(localita tea)

MOBBMD22 Mobiasbanca-Groupe Socciete Generale 6702 BALT1 str.DECEBAL 101a



SP E C IF IC A Ţ IA  
servic iilor

№ Denumirea bunurilor/ 
lucrărilor/ serviciilor

Cantitat
ea/

Preţul/
costul

Suma totală 
(inclusiv

Artic
ol

Caracteristicile
bunurilor/serviciilor/

STAS
(ТОСТ)

volumul 
( unit. 
de

Lei MD TVA) alini
et

lucrărilor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Deservirea complexului de 

programe applicative de 
automatizare a evidentei contabile 
pe compartimentele:Fonduri Fixe, 
Mărfuri şi materiale,Casa , Banca, 
Calcule directe.
Serviciul de deservire include 
modificările de perfecţionare şi 
schimbări în unele din programele 
applicative , transmise prin internet, 
s’au efectuate nemijlocit la calcula
toarele beneficiarului, pentru men
ţinerea actuală a complexului de 
programe in conformitate cu legisla
ţia in vigoare. Lucrări de reinstalare 
a sistemului dupa reparaţia calcula
torului.
Menţinerea permanenta a liniei fer- 

rbinti de răspunsuri la intrebari si 
sugestii. 12 luni 2400,00 28800,00

înregistrat: nr. 
T rezoreria

2017

Sem năturile părţilor

Beneficiarul
SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLTI

C ontabil Sef: M A R IN A  M A ID A N O V


