
A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E 

CONTRACT nr.51-VM 
de achiziţionare a serviciilor de valoare mică 

Cod CPV: 35121000-8 

06 martie 2019 mun. Chişinău 

IS„Servicii Pază" SRL 
IMSP Institutul Oncolosic, 

reprezentată prin Director Sersiu SAVA, 
reprezentată prin Director Larisa CATRINICI, 

care acţionează în baza Statutului care acţionează în baza Regulamentului, 

denumit(a) în continuare Prestator denumit(a) în continuare Beneficiar 

înregistrat (ă) în Registrul de Stat 
nr. 1010600043506 

nr. 1003600151023 
pe de o parte, pe de o parte, 

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 

a. Achiziţionarea Servicii de instalarea sistemului de semnalizare pază şi securitate la obiecte, 
inclusiv materiale (denumite în continuare Servicii), 

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

c. în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de beneficiar, prestatorul se obligă 
prin prezenta să presteze beneficiarului serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu 
prevederile Contractului sub toate aspectele. 

d. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească prestatorului, în calitate de contravaloare a 
serviciilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate 
deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 

1. Obiectul Contractului 
1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform prezentului Contract. 
1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de 

Prestator. 
1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în contract. Serviciile 

prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în contract. Cînd nu este menţionat nici un 
standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de 
origine Beneficiarului. 



2. Termeni şi condiţii de prestare 
Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator, : la necesitate prin fax sau telefon, în 

decurs de 10 zile INCOTERMS DDP 
2.1. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: 

factura fiscală 2 ex 
act primire-predare 2 ex 

2.2. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la 
momentul finisării prestării serviciilor. 

3. Preţul şi condiţii de plată 
3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti. 
3.2. Suma totală a prezentului Contract se va stabili de facto, conform facturilor fiscale, dar nu va 

depăşi 16 345,59 lei (şaisprezece mii trei sute patruzeci şi cinci lei, 59 bani) lei MD 
3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti. 
3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Beneficiar vor fi: conform facturilor în termen de 30 

zile bancare. 
3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în 

prezentul Contract. 
4. Condiţii de predare-primire 

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă: 
a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Contract şi documentele de însoţire 

conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 
b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Contract; 
4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Prestatorului un exemplar original al facturii fiscale odată 

cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, 
Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător 
numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 

5. Standarde 
5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în 

propunerea sa tehnică. 
5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele 

sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. 

6. Obligaţiile părţilor 
6.1. în baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă: 
a) să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; 
b) să anunţe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, 

prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea prestării Serviciilor; 
c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar, în 

termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 
d) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de 

către Beneficiar. 

6.2. în baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă: 
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a 

Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 
b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în 

prezentul Contract. 
7. Forţa majoră 

7.1. Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor 
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră 
(războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care 



,u depind de voinţa Părţilor). 
7.2. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu 

de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. 
7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune 

trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din 
ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 

8. Rezilierea 
8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 
8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: 
a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul 

Contract; 
b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; 
c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; 
d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate 

conform prezentului Contract. 
8.3. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile 

lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 
8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării. In cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia 
rezilierea. 

9. Reclamaţii 
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul 

recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. 
9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor livrate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile 

lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o 
organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată. 

9.4. In caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze 
suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calităţii 
necorespunzătoare - să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru 
viciile ascunse. 

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

10. Sancţiuni 
10.1. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o 

penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului. 
10.2. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare 

de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma 
totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a 
presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract. 

10.3. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din 
suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală 
Serviciilor neachitate. 

11. Drepturi de proprietate intelectuală 
11.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 
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12. Dispoziţii finale 
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 

amiabilă. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform 
legislaţiei Republicii Moldova. 

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate 
anterior îşi pierd valabilitatea. 

12.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra 
modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost 
perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 

12.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte 
un exemplar pentru Prestator şi Beneficiar. 

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la 31.12.2019. 
12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, 

06.03.2019 

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor 

PRESTATOR BENEFICIAR 

IS „Servicii Pază" IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC 
mun. Chişinău, Mitropolit Varlaam 79 mun. Chişinău, str.Testemiţanu 30 
Telefon: Telefon (022)852-670 
IBAN: MD05ML000000002251909655 IBAN: MD94ML000000002251702316 
Banca: BC Moldindconbank SA Banca: BC „Moldindconbank" SA 
Cod: MOLDMD2X309 Filiala „Testemiţeanu" 
Filiala Cod: MOLDMD2X302 
Cod fiscal: 1010600043506 Cod fiscal: 1003600151023 
Cod TVA: 0506298 Cod TVA:0206497 

14. Semnăturile părţilor 
PRESTATOR / / BENEFICIAR „ ) / 

Semnătura autorizată: Semnătura autorizată: ~ 
imy^ÂvkSJ 

^ :^0L0GIC t m 
M v i J ' 



Anexa nr. 1 la contractul 
nr.51-VM din 06.03.2019 

SPECIFICAŢIA T E H N I C Ă ŞI DE PREŢ SERVICIILOR (Depozitfarmaceutic) 

Nr. 
d/o 

Denumirea spaţiului u.m cantitat 
ea 

Preţul lei 
(fără TVA) 

Preţul 
lei (cu 
TVA) 

Suma lei 
(fără TVA) 

Suma lei 
(cu TVA) 

Lucrări de instalare 

1 
Alegerea locului de instalare a 

aparatului şi detectorilor , traseelor 
aşezării cablurilor firelor 

comp 1 28,11 33,73 28,11 33,73 

2 Aparat de recepţie-control SPI 
pentru 1 rază buc 1 65,61 78,73 65,61 78,73 

3 Aparat de recepţie-control SPI 
pentru 2 raze buc 1 130,88 157,06 130,88 157,06 

4 Detector fotoelectric buc 1 45,22 54,26 45,22 54,26 
5 Detector semnalator de pază buc 6 6,83 8,20 40,98 49,20 
6 Dispozitiv BSP buc 2 35,15 42,18 70,30 84,36 

7 Dispozitiv sunet-lumină semnalator 
C3CY buc 1 32,94 39,53 32,94 39,53 

8 Fir prin reţea deschisă 
(PPV,APV,NV,SVVP) lOOm 0,1 104,77 125,72 10,48 12,58 

9 
împărţirea şi introducerea în 

aparate a capetelor firelor 
monopolare-cablu 10/2 

lOcap 3 66,77 80,12 200,31 240,36 

10 
împărţirea şi introducerea în 

aparate a capetelor firelor 
monopolare 

buc 2 18,16 21,79 36,32 43,58 

11 
încărcarea şi instalarea boxului 
pentru cablurile telefonice cu 

capacitatea de 50/2 
buc 1 51,30 61,56 51,30 61,56 

12 întinderea cablului lOOm 0,2 213,64 259,37 42,73 52,48 

13 Măsurarea rezistenţei conturului 
blocării 

linie 2 47,12 56,54 94,24 113,09 

14 Panou de recepţie-control pînă la 10 
raze buc 1 157,82 189,38 157,82 189,38 

15 Priză în reţea deschisă buc 1 1,78 2,14 1,78 2,14 
16 Rezistenţa în SI şi în bucle SPI buc 2 1,18 1,42 2,36 2,84 

17 Ţeavă din vinplast atîrnate fix cu 
secţiunea interioară pînă la 25 mm lOOm 0,22 216,74 260,09 47,68 57,22 

Total 1 059,06 1 272,10 
Lucrări de construcţie 

1 Lucrări de fixare set 2 24,00 28,80 48,00 57,60 

2 
Perforarea găurilor directe în pereţi 

de cărămidă(grosimea peretelui 
pînă la 2 cărămizi) 

1 gaură 1 26,08 31,30 26,08 31,30 

3 Sfredelirea găurilor în metal şi 
beton 1 gaură 110 2,99 3,59 328,90 394,68 

Total 402,98 483,58 
Reglarea părţilor electrice ale SPI 

1 
Controlul complexului tehnologic 

în regimul de lucru şi control, 
primirea în exploatare 

comp 1 519,22 623,06 519,22 623,06 

Total 519,22 623,06 
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Materiale ce nu sunt indicate în preţurile de montare 
1 Radioemitator Links 3.0 buc 1 1 453,33 1 744,00 1 453,33 1 744,00 

2 Panou de control PC-1616EH 
(claviatura 1555) buc 1 1 510,84 1 813,01 1 510,84 1 813,01 

3 Detector la mişcare LC-100 PI buc 1 155,83 187,00 155,83 187,00 
4 Sensor magnetic H0-03B cafeniu buc 3 31,67 38,00 95,01 114,00 
5 Sensor magnetic H0-03B alb buc 18 31,67 38,00 570,06 684,00 
6 Transformator 30w buc 1 232,50 279,00 232,50 279,00 
7 Acumulator 12V 7,2Ah buc 1 250,00 300,00 250,00 300,00 
8 Strobsirena HC-103 buc 1 104,17 125,00 104,17 125,00 
9 Cablu alarm 6 Cu Italy Bianco m 20 4,67 5,60 93,40 112,00 
10 Cablu electric SVVP 2*0,75 m 10 4,58 5,50 45,80 55,00 
11 Canal plastic 20x10 m 22 4,42 5,30 97,24 116,60 
12 Diubel cu surup 6/3,5x40 buc 0,5 50,00 60,00 25,00 30,00 
13 Samorez 3,5*9,5 buc 0,01 100,00 120,00 1,00 1,20 

Total 4 634,18 5 560,81 
TOTAL 6 615,44 7 938,53 

Anexa nr.2 la contractul 
nr.51-VM din 06.03.2019 

SPECIFICAŢIA TEHNICĂ ŞI DE PREŢ SERVICIILOR (Laborator tomografie) 

Nr. 
d/o 

Denumirea spaţiului u.m cantitat 
ea 

Preţul lei 
(fără TVA) 

Preţul 
lei (cu 
TVA) 

Suma lei 
(fără TVA) 

Suma lei 
(cu TVA) 

Lucrări de instalare 

1 
Alegerea locului de instalare a 

aparatului şi detectorilor, traseelor 
aşezării cablurilor firelor 

comp 1 28,11 33,73 28,11 33,73 

2 Aparat de recepţie-control SPI 
pentru 1 rază buc 1 65,61 78,73 65,61 78,73 

3 Aparat de recepţie-control SPI 
pentru 2 raze buc 1 130,88 157,06 130,88 157,06 

4 Detector combinat buc 1 60,81 72,97 60,81 72,97 
5 Detector fotoelectric buc 1 45,22 54,26 45,22 54,26 
6 Detector semnalator de pază buc 7 6,83 8,20 47,81 57,37 
7 Dispozitiv BSP buc 2 35,15 42,18 70,30 84,36 

8 Dispozitiv sunet-lumină semnalator 
C3CY buc 1 32,94 39,53 32,94 39,53 

9 Fir prin reţea deschisă 
(PPV,APV,NV,SVVP) 

lOOm 0,1 104,77 125,72 10,48 12,58 

10 
împărţirea şi introducerea în 

aparate a capetelor firelor 
monopolare-cablu 10/2 

lOcap 6 66,77 80,12 400,62 480,74 

11 
împărţirea şi introducerea în 

aparate a capetelor firelor 
monopolare 

buc 2 18,16 21,79 36,32 43,58 

12 
încărcarea şi instalarea boxului 
pentru cablurile telefonice cu 

capacitatea de 50/2 
buc 1 51,30 61,56 51,30 61,56 

13 întinderea cablului lOOm 0,6 213,64 259,37 128,18 153,82 

14 Măsurarea rezistenţei conturului 
blocării linie 1 47,12 56,54 94,24 113,09 

15 Panou de recepţie-control pînă la 10 
raze buc 1 157,82 189,38 157,82 189,38 
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16 Priză în reţea deschisă buc 1 1,78 2,14 1,78 2,14 
17 Rezistenţa în SI şi în bucle SPI buc 6 1,18 1,42 7,08 8.50 

18 Ţeavă din vinplast atîraate fix cu 
secţiunea interioară pînă la 25 mm lOOm 0,2 216,74 260,09 43,35 52,02 

Total 1 365,73 1 638.88 
Lucrări de construcţie 

1 Lucrări de fixare set 2 24,00 28,80 48,00 57,60 

2 
Perforarea găurilor directe în pereţi 

de cărămidă(grosimea peretelui 
pînă la 2 cărămizi) 

1 gaură 2 26,08 31,30 52,16 62,60 

3 Sfredelirea găurilor în metal şi 
beton 1 gaură 63 2,99 3,59 188,37 226,04 

Total 288,53 346,24 
Reglarea părţilor electrice ale SPI 

1 
Controlul complexului tehnologic 

în regimul de lucru şi control, 
primirea în exploatare 

comp 1 519,22 623,06 519,22 623,06 

Total 519,22 623,06 
Materiale ce nu sunt indicate în preţurile de montare 

1 Radioemitator Links 3.0 buc 1 1 453,33 1 744,00 1 453,33 1 744,00 

2 Panou de control PC-1616EH 
(claviatura 1555) buc 1 1 510,84 1 813,01 1 510,84 1 813,01 

3 Detector la mişcare LC-100 PI buc 1 155,83 187,00 155,83 187,00 
4 Sensor magnetic H0-03B cafeniu buc 7 31,67 38,00 211,69 266,03 
5 Detector combinat LC-102PIGBS buc 1 408,34 490,01 408,34 490,01 
6 Transformator 30w buc 1 232,50 279,00 232,50 279,00 
7 Acumulator 12V 7,2Ah buc 1 250,00 300,00 250,00 300,00 
8 Strobsirena HC-103 buc 1 104,17 125,00 104,17 125,00 
9 Cablu alarm 6 Cu Italy Bianco m 60 4,67 5,60 280,20 336,24 
10 Cablu electric SVVP 2*0,75 m 10 4,58 5,50 45,80 55,00 
11 Canal plastic 20x10 m 20 4,42 5,30 88,40 106,80 
12 Şnur plastic 4,8x300 buc 1 51,30 61,56 51,30 61,56 
13 Diubel cu surup 6/3,5x40 buc 0,5 50,00 60,00 25,00 30,00 
14 Samorez 3,5*9,5 buc 0,05 100,00 120,00 5,00 6,00 

Total 4 832,40 5 798,88 
TOTAL 7 005,88 8 407,06 


