


c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. în cazul unor 
discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea 
ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. în calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, 
Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau 
Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate 
de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul 
Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în 
termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului
1.1. Vînzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta 

Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile 

și/sau Serviciile livrate de Vînzător.
1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în 

Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele 
indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor 
respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție [valabilitate, după caz] a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt 
indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare
2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator la sediul IMSP SCM Bălți la 

necesitate pe parcursul a.2020.
2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:

1. factura fiscală__________________ 2 ex.
2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel 

tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată 
în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată
3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în 

lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și 

constituie: 8560,00 ( opt mii cinci sute șaizeci lei, 00 bani) MDL.
(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei 
moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:
- prin transfer în termin 10 zile de la prestarea serviciilor_________ .
3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat 

în prezentul Contract.
4. Condiții de predare-primire
4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de 

către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:
a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista 

bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 
2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii 

fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru 
nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora 
termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi 
exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.
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Anexa nr. 1 
la contractul nr.501 

din 05 octombrie 2020

SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr. 
d/o Denumirea bunurilor /serviciilor Cantitatea 

/ volumul
Preț cu 
TVA

Suma 
cu 

TVA
1 Aparat auditiv 54 16,00 864,00
2 Aparatul vestibular 54 35,00 1890,00
3 Proba rece 37 10,00 370,00
4 Proba vestibulară 6 41,00 246,00
5 ECG 6 52,00 312,00
6 Neurolog 54 16,00 864,00
7 Chirurg 37 16,00 592,00
8 ORL 54 16,00 864,00
9 Oftalmolog 53 16,00 848,00
10 Internist 54 16,00 864,00
11 Glicemie 6 19,00 114,00
12 Colectarea sângelui din deget 6 10,00 60,00
13 Spirometrie 48 14,00 672,00

TOTAL 8560,00
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