
CONTRACT Nr. _2Vj£„/p"
privind achiziţia dintr-o singură sursă 

a bunurilor (serviciilor)

“ 20 ” februarie_2017__ Bălţi______________
(municipiu, oraş, raion)

1. Părţile contractante 

IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi__________________________________
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, firmei, organizaţiei) 

reprezentată prin medic-sef Valeriu POSTOLACHE care acţionează în baza statutului
(funcţia, numele, prenumele)

(regulamentului) si denumită în continuare “Vînzător” _1003602150732___________________ ,
(se indică numărul şi data de înregistrare în

_______________________________ sau persoana fizică_____________________________________ ,
Registrul comercial al Republicii Moldova) (numărul paşaportului, domiciliul, codul fiscal)

pe de o parte, şi Inspectoratul de poliţie Bălţi al IGP a MAI__________________
(denumirea completă a executorului de buget)

reprezentată prin şef a IP Bălţi, colonel de poliţie Valeriu POPARCEA care acţionează îi
(funcţia, numele, prenumele)

statutului_____________________ , denumită în continuare “Cumpărător”, pe de altă parte, (ambii
(statut, regulament, hotărâre etc.) 

denumiţi în continuare “Părţi”) au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele.

Conform procedurii o singură sursă, HG nr.1407 din 10.12.2008 pct.21 Iit.(e) si conform 
Catalogului tarifelor unice aprobat prin HG nr.1020 din 29.12.2011.

(denumirea organului care desfăşoară tenderul)
din “__”_____ 20__, proces-verbal № _________  (sau proces-verbal, în cazul achiziţiei prin
metode alternative), “Vînzătorul” a fost declarat învingător al procedurii pentru achiziţionarea

Servicii-medicale____________ j Cod CPV: 85000000-9________________ denumită în
(denumirea bunurilor, serviciului) 

continuare Bun (Serviciu).

2. Obiectul contractului

2.1. Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a vinde şi livra (presta), iar Cumpărătorul de a recepţiona şi 
achita bunul (serviciul) prevăzută în specificaţia din anexa nr.l, care este parte integrantă 
la prezentul Contract.

2.2. Cantitatea bunurilor (Volumul serviciilor), sortimentul sunt indicate în specificaţia din anexa



nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract.
2.3. Calitatea bunurilor este precizată în specificaţia din anexa nr.l şi trebuie să coresp. 

standardelor, condiţiilor tehnice aprobate d e ______________________________________

condiţiile tehnice, data aprobării)
2.4. Termenele de garanţie a calităţii bunurilor constituie:_

(denumirea organului care a aprobat STAS, 
şi certificatului de calitate eliberat de producător

3. Termenele şi condiţiile de livrare a bunurilor

3.1. Livrarea bunurilor (prestarea serviciilor) se efectuează pe parcursul anului 2017
(condiţia de livrare (prestare), tipul de transport)

3.2. Documentaţia tehnică şi cea de însoţire a bunurilor care include:
1. factura fiscală 2 ex.
2. certificatul de calitate 2 ex.
3. certificatul de origine a bunurilor 1 ex.

trebuie să fie perfectată şi expediată_________________________________________________
(se indică modul de întocmire şi de expediere a documentelor)

3.3. Livrarea (prestarea) se efectuează potrivit graficului de livrare (prestare) a bunurilor 
(serviciului) (trimestrial, lunar, în tranşe egale, pe decade, zilnic, conform unor grafice 
coordonate etc.), şi anume:______________________________________________________

3.4. Data livrării bunurilor se consideră data indicată sub ştampila bonului de trăsură a staţiei de 
destinaţie stabilite.

4. Preţul şi costul total al Contractului şi condiţiile de plată

4.1. Preţul bunurilor livrate (serviciului prestat) conform prezentului Contract este stabilit în lei 
moldoveneşti, fiind indicat în specificaţia din Anexa Nr. 1 a prezentului contract.

4.2. Suma totală a prezentului Contract se stabileşte în lei moldoveneşti, şi constituie
100000.00 Iei .Una suta mii lei 00 bani ._________________

(suma cu cifre şi litere) lei MD.

4.3. Achitarea bunurilor livrate (serviciului prestat) se va efectua în lei moldoveneşti.
4.4. Achitarea pentru bunul (serviciul) livrat (prestat) de “Vînzător” se efectuează în termen de

_30__zile după livrare (prestare).

5. Condiţiile de predare-primire a bunurilor

5.1. Bunul se consideră predată de către Vînzător şi recepţionată de către Cumpărător, dacă:
a) calitatea ei corespunde caracteristicilor, indicate în certificatul de calitate, eliberat de 

la producător şi indicaţiilor anexei nr. 1 al prezentului Contract.
b) cantitatea corespunde prevederilor în anexa nr. 1 al prezentului Contract şi 

documentelor de însoţire a bunurilor.

6. Obligaţiile părţilor

6.1. Angajamentele Cumpărătorului:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul 

stabilit a bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
b) să asigure plata bunurilor livrate, respectând modalităţile şi termenele indicate în 

prezentul Contract.
6.2. Angajamentele Vînzătorului:

a) să livreze bunul în condiţiile prevăzute de prezentul contract;
b) după semnarea prezentului Contract, Vînzătorul este obligat să anunţe, în decurs de 2 

zile calendaristice, Cumpărătorul prin telex sau telegramă autorizată despre 
disponibilitatea livrării bunurilor.

c) după descărcarea bunurilor să prezinte Cumpărătorului următoarele documente:



1. factura fiscală 2 ex.
2. certificatul de calitate 2 ex.
3. certificatul de origine a bunurilor 1 ex.

d) să anunţe Cumpărătorul cu nu mai puţin de 2 zile înaintea sosirii transportulu:. despre 
sosirea bunurilor.

6.3. Vînzătorul asigură integritatea bunurilor în procesul de transportare.

7. Forţa majoră

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a 
angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor 
cazuri de forţă majoră.

7.2. Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg: războaiele, calamităţile naturale, incendiile, 
inundaţiile, cutremurele de pămînt, modificările în legislaţie şi dispoziţiile Guvernului, 
grevele şi alte circumstanţe, ce nu depind de activitatea părţilor.

7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul dezlănţuirii şi termenul de acţiune 
trebuie să fie confirmate prin certificatul cu privire la forţa majoră, eliberat de organul 
competent din ţara părţii pentru care asemenea circumstanţe au avut loc.

8. Rezilierea contractului

8.1. Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părţi sau în mod 
unilateral în caz de:

1. Refuzul Vînzătorului de a livra bunul prevăzută în prezentul contract;
2. Nerespectarea de către Vînzător a termenelor de livrare stabiliţi;
3. Nerespectarea de către Cumpărător a termenelor de plată a bunurilor;
4. Nesatisfacerea de către una din părţi a pretenţiilor, înaintate conform prezentului 

contract.
8.2. Partea iniţiatoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile 

celeilalte părţi despre intenţiile ei, cu expunerea cauzelor.
8.3. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunţ. în caz că chestiunea 

nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea iniţiatoare are dreptul să declare Contractul 
reziliat, conform situaţiei la data indicată în anunţ.

8.4. Obligaţiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute 
necondiţionat.

>
9. Reclamaţii şi sancţiuni

9.1. Dacă se constată lipsă în cantitatea de încărcătură, Cumpărătorul va înştiinţa imediat 
Vînzătorul despre acest fapt.

9.2. Recuperarea încărcăturii lipsă se face de către Vînzător în decurs de 5 zile de la data primirii 
şi recunoaşterii pretenţiilor, prin livrarea suplimentară a bunurilor lipsă.

9.3. Pretenţiile referitoare la calitate trebuie să fie confirmate printr-un certificat autorizat de o 
organizaţie independentă neutră, sau autorizată în acest sens, şi se înaintează nemijlocit 
Vînzătorului.

9.4. Pretenţiile referitoare la calitate se lichidează prin substituirea necondiţionată a bunurilor, în 
decurs de 5 zile de la data recunoaşterii pretenţiilor.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea bunurilor în limitele stabilite, inclusiv de 
viciile ascunse.A . . .

9.6. In cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia 
independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare le suportă 
partea vinovată.

9.7. Pentru refuzul de a vinde bunul prevăzută în prezentul contract, Vînzătorul suportă o 
penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului.

9.8. Pentru livrarea cu întîrziere a bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de
0.1% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi întîrziată, dar nu mai mult de 5% din



suma totală a prezentului contract.

10. Dispoziţii finale

10.1. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către părţi pe cale 
amiabilă. în caz de neînţelegeri vor fi examinate în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare a 
Republicii Moldova.

10.2. Din data semnării prezentului contract toate negocierile şi corespondenţa referitoare la 
acesta, îşi pierd puterea juridică.

10.3. Orice modificări şi completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul cînd acestea 
au fost făcute în scris şi semnate de către reprezentanţii împuterniciţi pentru aceasta ai 
ambelor părţi.

10.4. Nici una dintre părţi nu are dreptul să transmită obligaţiunile şi drepturile sale de contract 
unor terţe persoane, fără înştiinţarea şi acordul în scris al celeilalte părţi.

10.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare care se remit câte un exemplar:
1. Vînzătorului
2. Cumpărătorului

10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi întră în vigoare la data semnării lui de către părţi,
fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017_____ .

(se indică data)
10.7. Prezentul contract poate fi completat cu anexe suplimentare, după necesitate, care vor fi 

parte integrantă a acestuia.
10.8. Intru mărturisirea celor expuse mai sus, Părţile au semnat acest Contract la
“27” ianuarie 2017

11. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor

“VînzătoruI”:IMSP Spitalul Clinic 
Municipal Bălţi

m.Bălţi,str.Decebal 101 
231-58697 ; fax.231-58733

Adresa:

Tel./Fax:
Denumir

ea MF-Trezeria de Stat
Băncii:
Adresa
Băncii:

Cod 
Bancar:

Cod 
IBAN:

Cod 
fiscal:

TREZMD2X

MD65TRPCCW518430C0012AA

1003602150732

“Cumpărătorul”:Inspectoratul de poliţie 
Bălţi
al IGP a MAI

Adresa: m.Bălţi,str.Ştefan cel Mare 50 
Tel./Fax: 231-28295 

Denumire
a Băncii: MF-Trezeria de Stat

Adresa
Băncii:

Cod TREZMD2X 
Bancar:

Cod
IBAN: MD46TRPBAB222810A14334AC

Cod
fiscal: 1006601004448

12. Semnăturile părţilor
o - "O »i « .  t



Arexa ar. 1 
Ii : : r.nctul nr. 22IQân1'

:o i7'

№ Denumirea
Mărfii

(Serviciului) Cod CPV

Cantita
tea

(unit.
de

măsură

Preţ
fără
TVA

Preţ
cu

TVA

Suma
Iară
TVA

Suma 
cu TVA

Alte
Nr.d/o
Conf.
Catalo
gului

1 2 3 4 5 6
Servicii-
medicale

85000000-9

1. Efectuarea probei 
la determinarea 
drogurilor în 
remediile 
biologice ale 
organizmului

lpr 94,00

745

2. Consumabilă
THC

1 buc 11,00

3. Consumabilă
OPIUM

1 buc 11.00

4. Consumabilă
MULTITIPLU

1 buc 69.00

5. Examinarea 
medicală primară 
p/u stab.stării de 
ebtietate şi a 
naturii ei

1 ex

30,00
1686

6. Examinarea 
medicală repetată 
p/u stab.stării de 
ebrietate şi a 
naturii ei

1 ex

30,00
1687

7. Testarea
alcoolscopică

1 test
22,00

1692.5

8.
Determinarea 
alcoolului în sînge 
-Metoda 
cromatografiei 
gazoase

1 inv

139,00 1692.6

9. Colectare de sînge
1 col

23,00

1692.2
1692.3

10
Determinarea 
alcoolului în sînge 
-Metoda 
cromatografiei 
gazoase )fâră 
colectarea 
sîngelui)1 >jjg?qot.o

1 inv

117,00
^j^fREPUB

1692.7
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