
CONTRACT JVa SJ-34-19, 
PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONFECŢIONARE 

ŞI INSTALARE A BALUSTRADEI DIN INOX 

07.03.2019 mun. Chişinău 

Contractul este încheiat între: ^ j , 
- „Institui Oncologic" , în persoana directorului _ , denumit în continuare "Beneficiar" 

Şi 
-"GARDECOR" SRL, în persoana directorului comercial Gubadov Zamir, denumit în continuare "Antreprenor" 

I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să efectueze lucrările privind confecţionarea meselor si utilajului din inox conform Anexei, la 
Institui Oncologic din or. Chişinău. 

1.2. Toate lucrările trebuie să corespundă cerinţelor şi standartelor de construcţie conform legislaţiei din domeniul 
construcţiilor cu privire la acest tip de lucrări, precum şi normelor sanitare şi reglementărilor din domeniul construcţiilor 
din Republica Moldova. 

II. VALOAREA CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

2.1. Costul tuturor lucrărilor prevăzute în punctul 1.1. constituie 235450 lei (doua sute treizeci si cinci mii patru sute cinci zeci 
lei), şi sunt prezentate în Anexa N° 1, care este parte integrantă a prezentului Contract. 

Preţul include toate cheltuielile Antreprenorului pentru confecţionarea şi instalarea construcţiilor, cum ar fi: 
achiziţionarea şi livrarea materialelor la obiectul de construcţie, confecţionarea, instalarea şi toate echipamentele şi 
materialele necesare pentru executarea lucrărilor de sinestatator sau prin intermediul unor terţi, care pot fi implicaţi pîna 
la darea în primire a lucrărilor Beneficiarului. 

2.3 Cantitatea lucrărilor şi preţurile sunt indicate în Anexa Na 1. 
2.4 Antreprenorul se obligă să prezinte la finalul lucrărilor Actul de predare-primire a lucrărilor şi factura fiscală 

Beneficiarului. 
în cazul recalculării de către Antreprenor a volumului construcţiilor şi ca urmare micşorarea sau majorarea 

volumului de lucrări îndeplinite, costul lucrărilor efectuate respectiv se vor micşora sau majora conform măsurărilor şi 
recalcuiului lucrărilor îndeplinite. 

2.5. Plata se va efectua prin transfer bancar pe contul Antreprenorului in MDL 100% la finisarea lucrărilor de instalare 
dar nu mai târziu de 3 zile dupa semnarea Actului de primire-predare. 

în cazul în care Beneficiarul nu şi-a îndeplinit obligaţia de achitare, în conformitate cu punctul 2.5. 
Antreprenorul are dreptul să suspende lucrările până la primirea sumei respective pe contul Antreprenorului, iar 
termenul de executare a lucrărilor indicat la p. 3.1. se va mari cu 2 zile lucratoare pentru fiecare zi de intirziere a 
achitarilor. 

2.6. în cazul în care Beneficiarul nu şi-a îndeplinit obligaţia de achitare, în conformitate cu punctul 2.4. Antreprenorul are 
dreptul să suspende lucrările până la primirea sumei respective pe contul Antreprenorului. 

III. TERMENI 

3.1. Termenul de confecţionare şi instalare a panoramelor constituie 45 (patruzeci si cinci) de zile calendaristice de la data 
punerii la dispoziţie a spaţiului de construcţie în conformitate cu cerinţele Antreprenorului si primirea avansului 
conform punctului 2.5 al prezentului Contract. 

IV. OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR 
4.1. Obligaţiunile Antreprenorului: 

4.1.1. Antreprenorul este responsabil de toate aspectele legate de comanda si livrare de materiale (cantitate, termeni de livrare, 
etc). Materialele urmează să fie livrate de către Antreprenor la obiectul de construcţie, fară cheltuieli suplimentare 
pentru Beneficiar, 

- l Antreprenorul va livra materialele menţionate la punctul 1 al prezentului Contract şi va efectua lucrările în conformitate 
cu irecir.caţiile anexa nr.l si desenele de proiect conform cerinţelor Beneficiarului in anexa nr.2 ; 

- '. 5. Antreprenorul este obligat să respecte termenii specificaţi în Contract. 
4.1.4. Antreprenorul va fi responsabil pentru respectarea tuturor cerinţelor şi normelor de protecţie a mediului şi se angajează 

să asigure curăţenia la locul efectuării lucrărilor. 



4.1.6. Antreprenorul va executa toate lucrările conform instrucţiunilor stricte a inginerului răspunzător de protecţia sănătatăţii 
şi securitatea muncii din partea Beneficiarului la spaţiul de construcţie şi în conformitate cu normele de protecţie a 
sănătăţii şi securităţii muncii a Republicii Moldova; 

4.1.7. Antreprenorul este responsabil pentru siguranţa echipamentelor, instrumentelor şi materialelor de la obiectul de 
construcţie păstrîndu-le sub cheie şi dîndu-le zilnic sub pază; 

4.1.8. Antreprenorul va echipa personalul său şi angajaţii cu uniforme, pe care vor fi imprimate brandul companiei. 
4.1.9 Antreprenorul trebuie să aprovizioneze toate materialele şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor. 

4.2. Obligaţiunile Beneficiarului: 
4.2.1. Beneficiarul va pregăti şi va transmite Antreprenorului spaţiul pentru instalarea pergolei la obiectul de construcţie. La 

finalizarea lucrărilor de instalare să ia în primire lucrările conform Actului de predare-primire în termen de 3 (trei) zile 
din ziua finisării lucrărilor şi să achite lucrul efectuat; 

4.2.2 Beneficiarul \a asigura personalului Antreprenorului acces la obiectul de construcţie. Să ofere un spaţiu pentru păstrarea 
temporară a instrumentelor şi sculelor necesare în procesul de lucru; 

4.2.3. Beneficiarul se obliga sa efectueze achitările conform punctului 2.5 al prezentului Contract; 
4.2.4. Beneficiarul se obligă să ofere Antreprenorului puncte de conectare la energia electrică şi apă pentru efectuarea 

lucrărilor; 
In caz, daca Beneficiarul se refuza de comanda (obiectul contractului) dupa achitarea avansului, acesta se obliga sa 

achite Antreprenorului toate cheltuielile suportate pentru confecţionarea produsului, dar si beneficiul pentru proiect (in 
cazul in care instalarea a fost efectuata). 

Nota: Toate materialele utilizate pentru confecţionarea construcţiei sunt executate dupa dimensiuni, culoare, 
specificaţie acordate cu Beneficiarul si nu pot fi refolosite pentru alte constructii. 

4.3. Părţile se angajează să păstreze toate e-mail-uri primite si/sau trimise în legătură cu executarea prezentului contract, pînă 
la 

îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale (conf. art. 15 din Legea RM "privind comerţul electronic"). 

V. GARANŢII 

5.1 Perioada de garanţie pentru materialele utilizate şi lucrările efectuate conform prezentului contract în condiţii de exploatare 
normale constituie 2 (doi) ani de la data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor. 

5.2. Garanţia pentru materiale si lucrările efectuate nu este valabila in cazul, in care Beneficiarul nu a achitat integral lucrările 
conform facturii fiscale. 

VI. RĂSPUNDEREA 

6.1. Pentru nerespectarea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, părţile sunt responsabile în conform 
Legislaţiei RM. Plata penalităţilor nu scuteşte părţile de îndeplinirea obligaţiunilor asumate conform clauzelor 
prezentului contract. 

6.2. în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenului de achitare a retribuţiei, acestuia i se aplică o penalitate în mărime 
de 0,1 % din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 20% din suma totala. 

6.3. în cazul în care Beneficiarul nu achita suma debitoare timp de 3 zile dupa eliberarea si semnarea Facturii fiscale si a 
Actului de predare-primire, iar cursul comercial a crescut cu 0.10 lei si mai mult fata de cursul la data facturarii, 
Beneficiarul se obliga sa achite suma debitoare, inclusiv diferenţa de curs de la ziua achitarii si ziua facturarii, iar 
Antreprenorul sa emită Factura Fiscala cu diferenţa de suma. 

6.4. în cazul nerespectării de către Antreprenor a termenilor indicaţi în Contract şi în anexele acestuia, va achita 
Beneficiarului o penalitate în mărime de 0,1 % din costul integral al Lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere în 
executarea acestora, dar nu mai mult de 20% din suma totala. 

6.5. Antreprenorul va fi responsabil pentru următoarele: angajare, concediere, controlul asupra angajaţilor lui, evidenţa 
documentaţiei necesare pentru protecţia sănătăţii şi muncii, pentru măsurile de securitate şi protecţie împotriva 
incendiilor. 

6.6. Dacă Antreprenorul va angaja terţi, acesta va fi pe deplin responsabil pentru calitatea muncii lor şi va coordona cu 
lucrările lor. 

6.7. Antreprenorul va fi responsabil pentru volumul de muncă efectuat pînă la semnarea Actului de predare primire a 
lucrărilor. 

VII. FORŢA MAJORA 

7.1. în cazul unor situaţii neprevăzute, de forţă majoră, părţile se vor conforma Legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, în 
special art. 606 CC RM. 

7.2. Sub noţiunea de forţă majoră se subînţelege: război, dezastre naturale, accidente, greve, modificări ale legislaţiei şi alte 
circumstanţe, atac şi alte evenimente aLe-eăror consecinţe nu au fost şi nu au putut fi cunoscute părţilor contractante şi nu 



7.3. La apariţia condiţiilor de forţă majoră, partea afectata informeaza in termen de trei zile alta parte, cu certificat eliberat de 
oraganele competente corespunzătoare. Termenii de indeplinire a obligaţiunilor conform acestui contract se amănă în 
proporţie cu termenul de acţiune şi urmările acestor factori. 

VIII. CONTROVERSA 

8.1 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desfiinţarea 
ori nulitatea lui, se va soluţiona in instantele de judecata ale Rep. Moldova in conformitate cu legislaţia in vigoare, 
respecarea procedurii extrajudiciare nu este necesara. 

9.1. Reieşind din condiţiile tehnice şi tehnologice Antreprenorul îşi rezervă dreptul, ca în condiţii meteo nefavorabile (ploaie, 
vînt moderat sau puternic şi temperatura aerului mai joasă de +5°C) va sista lucrările pîna la îmbunătăţirea condiţiilor 
climaterice. 

9.2. Orice modificare la prezentul contract se efectuează prin semnarea de către ambele părţi a acordurilor adiţionale. 
9.3. Contractul este semnat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

IX. ALTE CONDIŢII 

X. RECHIZITELE PĂRŢILOR: 

ANTREPRENOR BENEFICIAR: 

SC "Gardecor" SRL 
mun. Chişinău, str.Grenoble 149/A 
"FinComBank" SA, 
Fil.nr. 3 
BIC: FTMDMD2X853 
IBAN MD 71FT22248030000143 7498, 
Cod fiscal 1004600025594 
TVA 0206369 

„Institui Oncologic" 
mun.Chişinău, str. Nicolae Testimitanu 30 
„Moldindcombank". 
Fil.nr. 7 C r f < W f * 
BIC: MOLDMD2X302 
IBAN MD94ML000000002251702316 
Cod fiscal 1003600151023 

Fil.nr. 

Manager Vinzari Gilca Viorel 



Anexa 1 

Dispozitiv Specifica Cantitatea Suma Total 

1 Masa din inox cu 
2 niveie 

Masa confectionata din inox cu suprafaţa neteda rezistenta 
ia zgirieturi 

Cu posibilitatea reglării inaltimii ,prin mechanis r situate la 
ta.pie picioarelor mesei. 

Distanta de la podea pina la raftul ce jos 4C0 r i 
Distant*: intre rafturi 500rr.ni 

Mărimi 1400 x 900 x 800 115 

6 0 0 x 9 0 0 x 8 0 0 - - - -

11453 
9816 

V 

78534 

2 Masa din inox Masa confectionata ciin inox cu suprafaţa neteda 

rezistenta la zgirieturi. 

Lungimea 1000mm 

Inaltimea 1080mm 1 buc . 

Latimec 500mm 

Cu posibilitatea reglării inaltin ii .prin mechanism situate I . 

talpie picioarelor mesei. 

7875 7875 

3 Masa din inox Masa confectionata din inox cu Sl praiata neteda rezistenta 

ia zgirieturi 

Lungir v a 1600mm 

Inaltimea 1050mm 1 buc . 

Latimea 500mm 

Cu pc iibi ;.atea reglării inaltimii prin mechanism situate la 

talpie oi :ioarelor mesei. 

8949 9949 

4 Raft din inox cu 

6 poiite 
Raft corfe ;tionat din inox cu suprafaţa neteda rezistenta la 
zgir.etur . 

Lungimea 1300mm 2 buc . 
Inaltimea 2660mm 
Latime-c: 560mm 

7C00.5 

V 

15201 

5 Masa din inox cu 

2 poiite 

Masa confectionata din inox cu suprafaţa neteda rezistenta . 

ia zgirieturi. 

Lungimea 1200mm 

Inaltimea 750mm 

Latimea 600mm 1 b u c -

Cu posibilitatea reglării inaltimii prin mechanism situate la 

îalp.e pi :ioarelor mesei. 

Distanta intre poiite 270mm 

7120 

V 

7120 

6 Masa din inox cu 

2 sertare 
Masa confectionata din inox cu s..p'£tata neteda rezistent , 

la zgirieturi. 

Lungimea 12CDmm 

Inaltimea 750mm -j buc . 

Latimr-e 600mm 

Cu posibilitatea reglam inaltimi ţ rin mechan.sm situate j 

talpie picioarelor mesei. 

14583 

• 

14588 

7 Masa din inox cu 

2 sertare 
Masa confectionata din inox c.i sup-afata neteda rezister t : 

la zgirieturi. 

Lungimea 900mm 

Inaltimea 750rnm 

^atimea 700mm 1 b u c 

Cu posibilitatea reglării inaltimi ţ rin mechamsir • ituatc , 

aip e ); ;icarelor mesei. 

9750 

/ 

9750 



8 Masa din inox cu 

poliţa 

Masa confectionata d.n inox cu suorafata netec'a rezistenta 

la zgirieturi. 

Lungimea 1500mm 

Inaltimea 750mm 

Latimea 550mm 

Cu posibilitatea reglării inaltimi prin mechanism situate la 

talpie picioarelor mesei. 

1 buc. 9644 9644 

9 Masa din inox cu 

1 sertar 

Masa confectionata din inox cu supraf.-ta neteda re;:i tenta 

ia zgirieturi 

Lungimea lOOOmm 

Inaltimea 750mm 

i_atimea 700mm 

Cu posibilitatea reglării inaltimii prin mechanism situate la 

talpie picioarelor mesei. 

5 buc. 12053 60265 

1 

o 
Masa din inox cu 

poliţa 

Masa confectionata ti n inox cu suo ra' ita eteda reţii -.tanta 

la zgirieturi 

Lungimea 2050mrn 

Inaltimea 900mm 

Latimea 700mm 

Cu posibilitatea reglării inaltimii prin mechanism situate la 

talpie picioarelor mesei. 

2 buc. 11262 22524 

Total lei 235450 

A N T R E P R E N O R B E N E F I C I A R : 

SC " G a r d e c o r " S R L 
num. Chişinău, str.Grenoble 149/A 
"FinComBank" SA, 
FH.nr. 3 
B1C: FTMDMD2X853 
IBAN MD 71FT22248030000143 7498, 
Cod fiscul 1004600025594 
TVA 0206369 

M a n a g e r Vi 

L 
JWGARDEC 

„Inst i tui Oncologie" 

uuin .Chiş inău , str . Nicolae Test ini i tanu 30 
„IMoldindcombank" ^ 
Fil .nr. ^ Ş s f c 
BIC: M O L D M D 2 X 3 0 2 
IBAN AID94IN11 00,101)00022S1702316 
Cod fiscal 
TVA 

Directori 


