
CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII Nr.44 

09.09.2019 r-nul Anenii Noi. s. Mereni 

„VICOLIV GRUP" SRL. în persoana Administratorului d-nul Ţurcanu Liviu, care acţionează în baza Staruri. ..:, 
si numită în coninuare Prestator, pe de o parte 

şi 
IMSP Institutul Oncologic , în persoana Directorului Catrinici Larisa, care acţionează în baza Statutului. num::â 
în continuare Beneficiar, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract de prestări de servicii " 
următoarele: 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. în conformitate cu prezentul Contract. Prestatorul se obligă să efectueze pentru Beneficiar servicii de 
expertiză tehnică privind starea tehnica a construcţiilor portante, elementelor constructive si posibilitatea 
"Replanificarii (Resistimatizarii )Interioare a Blocului de Terapie Lit. (A), cu nr. Cadastral: 
0100214.147.01, de tip (Subsol parţial + Parter), a IMSP Institutul Oncologic", din mun. Chişinău, str. 
Nicolae Testimiteanu, nr.30, Republica Moldova, iar Beneficiarul să le primească şi sâ ... :r -e:r : : -
convenită în mărimea şi termenii prevăzuţi de contract. 

2. RETRIBUŢIA ŞI MODALITATEA DE PLATĂ 

2.1. Părţile convin că costul serviciilor prestate constituie suma de î-1 000,00 (paisprezece miii ei. .:>.• 
TVA. 

2.2. Plata retribuţiei se va efectua de către Beneficiar conform facturii fiscale emise de Prestator. :r rerrrer. ^e 5 

(cinci) zile bancare din momentul prezentării acesteia. 

3. M O D U L DE PRIMIRE ŞI PREDARE A LUCRĂRILOR 

3.1. La încheierea lucrărilor, Prestatorul înştiinţează Beneficiarul despre finalizarea lor ?i i c 

predare-primire a lucrărilor, Raportul de expertiză despre rezultatele cercetărilor, în forma ; . . ~ ş: 

factura fiscală. 

3.2. Beneficiarul, în decurs de 5 (cinci) zile din ziua primirii actului de predare-primire a lucră' >e~-ează 

şi achită remuneraţia convenită, cu excepţia cazului prevăzut de pct.3.3. 

3.3. In cazul disconcordanţei lucrărilor îndeplinite şi sarcinii tehnice sau altui docume::: . . - --.... 

îndeplinit lucrările, părţile contractante vor întocmi un proces-verbal conform căruia \ xr c ; - . . ..:: .e 

părţilor în continuare. în cazul în care părţile nu ajung la un acord, atirici litigiul se soli.!., j.". >:_r.:a de 

judecată competentă. 

4. TERMENUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

4.1. în termen de 3 (trei) zile de la semnarea prezentului Contract. Prestatorul va demar.. . ' . . — __:e de 

Beneficiar. 

4.2. Părţile agrează asupra faptului că termenul de executare a lucrărilor, conform prezent. Contract con-::tuie 

10 (zece) zile lucrătoare. 

5. RESPONSABILITATEA PÂRI . - O R 

5.1. în cazul încălcării de către Beneficiar a obligaţiunilor indicate în r ' : : . : ' 2 2 „ Treze tul.:: , ~ ..." rrecurr. 

şi a refuzului neargumentat de recepţionare a lucrărilor, penalităţile . :':.::e . _ ". suma rc_ . : r . i rer:- . . 

fiecare zi de întârziere. 

5.2. In cazul încălcării termenului de îndeplinire a lucrărilor conforn .ze"f . c ' tra.".. mă c "r • . *"" 

de întârziere constituie - 0.1% din valoarea lucrărilor care nu au : predate la timp per.:.. = ^ l . iz 

întârziere. 

5.3. Achitarea penalităţilor nu eliberează părţile de la exercitarea oblig:. '"nilor conform contractul-.. 

5.4. Prestatorul garantează că la executarea lucrărilor \ a implica speci ' :u licenţă în domeniu. c." 

caz contrar, toate riscurile ce pot surveni în firma executării lucrării, vor cădea în sarcina Prestator. . 

U „ , / 



6. CLAUZA DE FORŢA M .JURA 
6.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau de executarea in mod 
necorespunzător - total sau parţial a obligaţiunilor care ii revin în bazn prezentului contract, dacă neexecutarea 
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, continuate prin 
documentele respective. 
6.2. Partea care invoca forţa majoră este obligată să notifice celeilal: - părţi, în termen de 24 ore. producerea 
evenimentului şi sa ia toate măsurile posibile in vederea lichidării cor ţclor acestuia. 
6.3. Daca in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi 
notifice încetarea de plin drept a prezentului contract. 

7.1. Beneficiarul asigură Executantului accesul liber şi posibilitatea de executare a lucrărilor. înlătură toate 
obstacolele. 

semnat de ambele părţi, care va fi parte integrantă a prezentului con t ra r . 

7.3. Litigiile apărute referitor la prezentul contract, care nu pot fi reglementate prin negocierile dintre părţi, vor fi 

examinate de către instanţa de judecată competentă. 

7.4. Prezentul contract întră în vigoare din data semnării acestuia de e" •_> Părţi şi este valabil până la executarea 

completă a obligaţiilor de către ambele Părţi. 

7.5. Prezentul contract este întocmit în limba română, în 2 exempk cîte unul pentru fiecare parte, care au 

aceiaşi putere juridică. 

7. DISPOZIŢII FINALE 

7.2. în caz de necesitate modificarea condiţiilor prezentului contract s • a efectua în baza unui acord adiţional. 

8. RECHIZITELE PARŢL 

PRESTATOR B E N E F I C I A R 

IBAX: MD31PR002251162576001498 

c b: PRCBMD22 

r-nul Anenii Noi, s.Mereni 

BC „Pro Credit Bank" SA 

SRL „VICOLIV GRUP" 

C/f 1014600018975/ TVA 3001021 
IMSP Institutul Oncologic 

c/f: 1003600' 23 

mun.Chisim .Ar. Testimiteanu 30 

SC "Moldii: l • • hank"SA 

IBAN: MD94ML000000002251702316 

c/b: MOLDMD .''302 

Ţurcanu Liviu Catrinii 


