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CONTRACT nr.!22-VM 
de achiziţionarea bunurilor de valoare mică 

Cod CPV: 33690000-3 

07 mai 2019 mun. Chişinău 

"Soverana" SRL IMSP Institutul Oncologic, 
reprezentată prin Director Irina PLATONOVA, 
care acţionează în baza Statutului 
denumit(a) în continuare Vînzător 

nr. 100250008533 

pe de o parte, 

reprezentată prin Director Larisa CATRINICI, 
care acţionează în baza Regulamentului, 
denumit(a) în continuare Cumpărător 
înregistrat (ă) în Registrul de Stat 
nr. 1003600151023 
pe de o parte, 

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziţionarea materiale 

pentru gospodărie, denumite în continuare Bunuri. 

a) Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: 
Specificaţia tehnică şi de preţ a bunurilor - anexa nr. 1. 

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 Cumpărător, Vînzătorul se 
obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu 
prevederile Contractului sub toate aspectele. 

d) Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării 
bunurilor, 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. 

CONDIŢII SPECIALE 

1. Obiectul Contractului 
1.1. Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei (anexa nr. 1), care este 

parte integrantă a prezentului Contract. 
1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Vînzător. 
1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie (anexa nr. 1). 

Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie (anexa nr. 1). Cînd nu 
este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări 
autorizate în ţara de origine ^produselor. 
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2.Termenele şi condiţiile de livrare 
2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în condiţii Incoterms 2013, DDP, în decurs de 

3 zile calendaristice pe parcursul anului 2019; 

2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: 
a) Factura fiscală - 2 ex; 
b) Certificat de conformitate - 1 ex; 

2.4. Data livrării Bunurilor se consideră data perfectării facturii fiscale şi recepţionării lor de către 
Cumpărător. 

3. Preţul Contractului şi condiţiile de plată 
3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat 

în Specificaţia prezentului Contract. 
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: 

239 999,00 lei ( două sute treizeci şi nouă mii nouă sute nouăzeci şi nouă lei. 00 bani) lei MD. 
3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti. 
3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer, conform facturilor, în 

decurs de 30 zile după livrarea mărfii. 
3.5 Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în 

prezentul Contract. 
4. Condiţiile de predare-primire 

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător dacă: 
a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie (anexa nr. 1) şi documentele de 

însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 
b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie (anexa nr. 1); 
c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie (anexa nr. 1). 
4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată 

cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, 
Cumpărătorul 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 Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor 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, Vînzătorul se obligă: 
a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; 
b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, 

prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; 
c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în 

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

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

Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 
b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, 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 aoclasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie. 
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calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu 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 Contractului 
8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 
8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: 

a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; 
b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; 
c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; 
d) Vînzător sau Cumpărător 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 are dreptul să prezinte 
documentele corespunzătoare Agenţiei Achiziţii Publice pentru înregistrarea declaraţiei de reziliere. 

9. Reclamaţii 
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul 

recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. 
9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor şi/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului 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. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 

9.4. în caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze 
suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii 
necorespunzătoare - să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor 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 vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, Vînzătorul suportă o 

penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. 
10.2. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în 

valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma 
totală a prezentului Contract. 

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

11. Drepturi de proprietate intelectuală 
11.1. Vînzătorul are obligaţia să despăgubească Cumpărătorul 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. 



12. Dispoziţii finale 
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 

amiabilă. în 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 fară 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 Vînzător şi Cumpărător. 

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, 

07.05.2019. 

Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţii 
legislaţia Republicii Moldova, 1 

Datele juridice, poştale 

e au semnat prezentul Contract în conformitate cu 
a. data şi anul indicate mai sus. 
i bancare ale Părţilor: 

"Vînzător" "Cumpărător" 

"Soverang" SRL IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC 

mun. Chişinău, str. Bd. Dacia 25, of. 105 mun. Chişinău, str.N.Testemiţanu 30 
Telefon: Telefon (022)852-670 
IBAN: MD35FT22246Q300Q1479498 IBAN: MD94ML000000002251702316 
Banca: BC Ein Com Bank SA Banca: BC „Moldindconbank" SA 
Filiala Chişinău 9<f Filiala „Testimiţeanu" 
Cod: FTMDMD2X Cod: MGLDMD2X302 
Cod fiscal: 100250008533 Cod fiscal: 1003600151023 
Cod TVA: Cod TVA: 0206497 

Semnături e părţilor /> ^x^rs^ 
- . 1 

Director / 6 W / Director/ ' O ^ ^ M ^ M i 
/ . ' . . C x i i si & ^ s j i 8 efi ^ 1) r (WJ 1 1 

L.Ş. s u s . / / m 
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Anexa nr.l la contractul 122-VM 
din 07.05.2019 

SPECIFICAŢIA 

Nr. d/o Denumire: Bunuri solicitate 
Unitatea de 

măsura 
Cantitatea 

Preţ unitar 
(fără TVA) 

Preţi unitar 
(cu TVA) 

1 2 3 4 5 6 

1. Rulou multicolor 25 cm buc 1 31,67 38,00 

2. Rulou multicolor 18 cm buc 1 29,00 34,80 

3. Rulou multicolor 10 cm buc 1 14,00 16,80 

4. Perie 50*150 buc 1 30,00 36,00 

5. Perie 30*130 buc 1 20,00 24,00 

6. Perie naturală 110/100 mm buc 1 10,00 12,00 

7. Perie naturală 110/70 mm buc 1 8,00 9,60 

8. Perie naturală 110/50 mm buc 1 6,00 7,20 

9. Perie naturală 110/40 mm buc 1 4,50 5,40 

10. Perie naturală 110/20 mm buc 1 4,00 4,80 

11. Perie sîrmă 240 mm buc 1 20,00 24,00 

12. Şpaclu inox 80 mm buc 1 8,00 9,60 

13. Şpaclu inox 100 mm buc 1 8,50 10,20 

14. Şpaclu faţada inox 130 mm buc 1 9,50 11,40 

15. Şpaclu faţada inox 350 mm buc 1 20,00 24,00 

16. Şpaclu faţada inox 250 mm buc 1 17,00 20,40 

17. Cărămidă plină 240*115*63 buc 1 5,00 6,00 

18. Plasa construcţie pentru rosturi 50 mm m 1 0,50 0,60 

19. Plasa construcţie 150 mm m 1 0,00 

20. Plasa construcţie 100 cm densitatea 110 m 1 6,00 7,20 

21. Pelicula polietilenă 80mk lăţ.6m m.l 1 16,00 19,20 

22. Linocrom TKP M2 1 30,00 36,00 

23. înlocuitor 0,9 lit buc 1 22,00 26,40 

24. Adeziv pentru gresie - fa ianţă lucrări interior -exterior kg 1 2,04 2,45 

25. Chit pentru rosturi alb kg 1 15,83 19,00 

26. Ciment <- kg 1 1,65 1,98 

27. Nisip 20 kg sacu L „ sac 1 15,60 18,72 
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28. Tencuială universală pe baza de ipsos kg 1 1,95 2,34 

29. Var hidrat uscat kg 1 3,40 4,08 

30. Glet pe bază de ipsos kg 1 4,67 5,60 

31. Ipsos kg 1 2,34 2,81 

32. Vopsea email albă 2,6-2,7 kg bancă 1 95,25 114,30 

33. Vopsea email cafenie 2,6- 2,7 kg bancă 1 87,70 105,24 

34. Email roşu 0,9 kg buc 1 34,88 41,86 

35. Email galben 0,9 kg buc 1 34,88 41,86 

36. 
Vops pe baza de emulsie lavabilă pentru interior 
rezistenţă la uzură prin frecare umedă — clasa 2, 

conform DIN EN 13300. 
kg 1 20,36 24,43 

37. Amorsă grunt cu pătrunderea adîncă kg 1 22,60 27,12 

38. Vopsea email albastră 2,7 kg bancă 1 87,70 105,24 

39. Vopsea email neagră 2,7 kg bancă 1 87,70 105,24 

40. Vată minerală 100*60*5 foi 1 16,00 19,20 

41 Terac 30*30Gres M2 1 98,00 117,60 

42. Terac 20*30 faianţă M2 1 88,00 105,60 

43. Gips carton 12,5mm simplu foie 1 70,00 84,00 

44. Gips carton 9,5mm simplu foie 1 63,33 76,00 

45. Gips carton 12,5mm rezistent foie 1 79,16 94,99 

46. Profil UD27 3m buc 1 18,00 21,60 

47. Profil UD27 4m buc 1 24,00 28,80 

48. Profil CD 60 3 m buc 1 21,00 25,20 

49. Profil CD 60 4 m buc 1 28,00 33,60 

50. Profil CD 50 3 m buc 1 39,00 46,80 

51. Profil UD 50 3 m buc 1 24,00 28,80 

54. Profil U W 100 3 m buc 1 34,05 40,86 

55. Profil CW 100 3 m buc 1 52,80 63,36 

56. Plasa pentru şlefuire medie l.lOOmm m.l 1 8,00 9,60 

57. Plasa pentru şlefuire măruntă l.lOOmm m.l 1 8,00 9,60 

59. Coler în asortiment 0,11 buc 1 20,00 24,00 

60. Şurub 3,5*35 mm lemn/g.c buc 1 0,14 0,17 

61. Şurub 3,5*25 mm lemn/g.c buc 1 0,10 0,12 

62. Şurub 3,5*9,5 mm autoforare buc 1 0,10 0,12 

62 a Şurub 4,2*25 mm autoforare buc 1 0,30 0,36 

63. Diblu 06-40 buc 1 0,30 0,36 

64 Diblu 06-60 buc 1 0,40 0,48 

65 Diblu 08-100 r buc 1 1,10 1,32 

66. Diblu 10-100 buc 1 2,10 2,52 



68. Saci poleuretan buc 1 4,50 5,40 

69 Burghiu SDS+F6* 100/100 buc 1 13,00 15,60 

70 Burghiu SDS+F8* 100/160 buc 1 17,00 20,40 

71 Burghiu SDS+F10*150/210 buc 1 20,00 24,00 

72 Disc p/u metal 125*1,6*22,23 buc 1 9,00 10,80 

73 Disc p/u metal 180*2*22,23 buc 1 15,65 18,78 

74 Disc p/u şlefuit 125*6,0*22,23 buc 1 15,50 18,60 

75 Disc almaz 125*22,2 buc 1 48,00 57,60 

76 Disc almaz 180*22,2 buc 1 85,00 102,00 

77 Disc almaz 230*22,2 buc 1 160,00 192,00 

78 Aparat de tăiat teracotă/faianţă buc 1 1580,00 1896,00 

79 Şapă autonivelantă kg 1 5,57 6,68 

80 Duză pentru mixer 120*14*600 buc 1 75,00 90,00 

81 Praimer bitum kg 1 22,00 26,40 

82 
Roabă de construcţie 

Sarcină (kg) 160 
Volumul coşului (L) 85 

buc 1 625,00 750,00 

83 

Betonieră 
Puterea (W) 800 

Tensiune (V/Hz) 230/50 
Volum (L) 195 
Rotaţii (rpm) 29 

buc 1 4000,00 4800,00 

84 

Ferestrău pendular 450W 
Puterea (W) 450 

Tensiune (V/Hz) 230/50 
Greutate (Kg) 1,8 

Nr. de rotaţii cuplului de motor (rpm) 3100 
Adîncimea de tăiere (lemn) (mm) 70 

Adîncimea de tăiere (oţel/aluminiu) (mm) 15 

buc 1 1590,00 1908,00 

85 

Maşină de înşurubat cu acumulator 
profesionalCaracteristici,tehnice:Viteze: 2Viteza: 0-

450.rot/min,0-1250.rot/minBaterie: 18V,Ni-
CdCapacitatea,bateriei: 1,5 ACH(AH)Timp,de,încărcare: 

2oreMandrină: lOmmlnclude: 2 baterii, încărcător, Să 
conţină în set 2 acumulatoare Ni-Cd 18V.Durată lungă 

de viaţă a bateriilor. 

buc 1 3450,00 4140,00 

86 

Ciocan demolator HEX 1500W 
Puterea (W) 1500 

Tensiune (V/Hz) 230 /50 
Greutate (Kg) 21 

Rotaţii (rpm) 1450 
Cantitatea bătăilor (bps) 1150 

Puterea impactului (J) 65 
/ 7 

buc 1 39000,00 46800,00 



87 

Ciocan rotopercutor profesional 
Puterea (W) 1000 W 

în complectaţie Cheis,pica , dalta, 3burghiuri si vazilin 
Tensiune (V/Hz) 230V-50Hz 

Greutate (Kg) 2.5 kg 
Rotaţii (rpm) 800 r/min 

Forţa de impact (N) 2,7 J 
Cantitatea bătăilor (bps) 4400 lovituri/min 

Frecvenţa de percuţie (bpm) 4400 lovituri/min 
Tipul mandrinei SDS Plus 

Diametrul max. de găurire (oţel, mortar, lemn) (mm) 
beton (24 mm), metal (13 mm), lemn (30 mm) 

Diametrul de găurire în lemn (max) (mm) 40 mm 
Puterea impactului (J) 2.7 J 

Diametru de găurire în metal (max) (mm) 13 mm 
Diametru de găurire în piatră (max) (mm) 32 mm 

Regim 2 regimuri 

buc 1 3850,00 4620,00 

Mixer de constructie 
Puterea (W) 1300 

88 Tensiune (V/Hz) 230 /50 buc 1 1400,00 1680,00 
Greutate (Kg) 3.5 

Rotaţii (rpm) 0-500 


