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CONTRACT  nr.07/LP27/09/l  9 / 0 0 0 6 4 / ^ P ^ ^ 

de  achiziţionare  a  medicamentelor  oncologice 

16  decembrie  2019  in un.  Chisii;uu 
(localitatea) 

Vînzător  Benefic iar  Centrul  pentru  achiziţii 

Mede te m i t  C r u p  S R L  IMSP  Institutul  Oncologie  publice  centralizat.  în 

sănătate 

reprezentată  prin  director  reprezentată  prin 

Alexia  CAI  SIN  director  Larisa  Catrinici ,  reprezentat  prin  director 

care  acţ ionează  în  baza  care  acţionează  în  baza  Eduard  PATIC, 

statutului,  regulamentului .  {funcţia,  numele,  prenumele) 

denumit(ă)  în  cont inuare  denumit(ă)  în  continuare  care  acţ ionează  în  baza denumit(ă)  în  cont inuare 
Regulamentului  de 

Vînzător,  Beneficiar,  organizare  şi  funcţiou:. 

\  1DNO  1002600053289  1003600151023  (stalul,  regulament,  hotărire  etc.j 

din  20.11.2000 
denumit  în  continuare  (  jntru. 

11) N O  1016601000212 

(se  indică  numărul  şi data  de  inre  sirart  in 

Registrul  de  stat) 

denumite  în  continuare  Părţi,  au  încheiat  prezentul  Contract  cu  privire  la  următoarele: 

1.  Achiziţionarea  medicamentelor  oncologice  necesare  instituţiilor  niedieo

sanitare  publice  (1MSP)  pentru  anul  2020,  denumite  în  continuare  Bunuri  conform 
licitaţiei  deschise  nr. 19/00064  din  27.09.2019, 
în  baza  deciziei  grupului  de  lucru  al  Centrului  din  1 5 noiembrie  2019. 

2.  Următoarele  documente  vor  fi  considerate  părţi  componente  şi  integrante  ale 
Contractului: 

a)  Specificaţia Nr . l  (Lista  bunurilor)    anexa  nr. 1; 

b)  Garanţia  de  bună  execuţie  în  mărime  de  2%  din  suma  totală  a  contractului  ju  T V a  

anexa  nr.3. 
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3.  Prezentul  Contract  va  prevala  asupra  tuturor  altor  documente  component.  .  a a 
unor  discrepanţe  sau  inconsecvenţe  între  documentele  componente  ale  Contrae:uh£. 
documentele  vor  avea  ordinea  de  prioritate  enumerată  mai  sus. 

4.  în  calitate  de  contravaloare  a  plăţilor  care  urmează  a  fi  efectuate  de  Cenir... 
Vînzătorul  se  obligă  prin  prezenta  să  livreze  Bunurile,  Beneficiarului  şi  să  înlăture  defectele 
lor,  sub  toate  aspcctcle,  în  conformitate  cu  prevederile  Contractului. 

5. Beneficiarul  se  obligă  să  transfere  Centrului,  iar  Centrul  la  rîndul  său,  să  plătească 
Vînzătorului,  în  calitate  de  contravaloare  a  livrării  bunurilor,  preţul  Contractului  sau  orice 
altă  sumă  care  poate  deveni  plătibilă  conform  prevederilor  Contractului,  în  termenele  şi 
modalitatea  stabilite  de  prezentul  Contract. 

CONDIŢII  SPECIALE 

1.  Obiectul  Contractului 

1.1.  Vînzătorul  îşi  asumă  obligaţia  de  a  livra  Bunurile,  Beneficiarului  în  cantitatea  şi 
sortimentul  prevăzut  în  Specificaţia  din  anexa  nr. 1,  care  este  parte  integrantă  a  prezentului 
Contract. 

1.2. Centrul  se  obligă  la  rîndul  său,  să  achite  iar Beneficiarul  se  obligă,  să  recepţioneze 
Bunurile  livrate  de  Vînzător  şi  să  transfere  Centrului  mijloacele  financiare  pentru  bunurile 
recepţionate. 

1.3.  Calitatea  Bunurilor  se  atestă  prin  certificate  de  calitate  eliberate  de  Laboratorul 
pentru  Controlul  Calităţii  Medicamentelor  al  Agenţiei  Medicamentului  şi  Dispozitivelor 
Medicale. 

1.4. Termenul  de  valabilitate  restant  al  Bunurilor  la  momentul  livrării  va  constitui: 
  nu  mai  puţin  de  60%  clin  termenul  de  valabilitate  iniţial  pentru  bunurile  cu  o 

valabilitate  de  2  ani  şi  mai  mulţi; 
  şi  de  80%  din  cel  iniţial  pentru  Bunurile  cu  o valabilitate  de  pînă  la 2  ani; 

2. Termenele  şi  condiţiile  de  livrare 

2.1.  Livrarea  Bunurilor  se  efectuează  de  către  Vânzător  în  condiţii  Incoterms  2013 
DDP.  cu  transportul  Vânzătorului,  în  termen  de  20  zile  de  la  solicitarea  beneficiarului,  pe 
parcursul  anului  2020. 

2.2.  Documentaţia  de  însoţire  a Bunurilor  include:  factura  fiscală3ex.,  care  trebuie  să 
fie prezentată  Centrului  (conform  punctului  4.2)  şi  Beneficiarului  împreună  cu  bunul. 

Originalele  documentelor  dc  mai  sus  vor  fi  prezentate  Centrului  şi  Beneficiarului  cel 
tîrziu  ia momentul  livrării  Bunurilor  la destinaţia  finală. 

Livrarea  bunurilor  se  consideră  încheiată  în  momentul  în  care  sînt  prezentate 
documentele  enumerate  mai  sus. 

2.3.  Beneficiarul  poate  solicita  o  reducere  sau  majorare  argumentată  a  cantităţii  dc 
Bunuri  în  limitele  prevederilor  legislaţiei  în  vigoare  în  domeniul  achiziţiilor  publice, 
informînd  despre  aceasta  Vînzătorul  cu  10 zile  înainte  dc  livrare. 

2.4.  La  livrarea  Bunurilor  de  către  Vînzător  Beneficiarului,  accştia  semnează  factura 
fiscală,  care  urmează  a  fi prezentat  de  către  Vînzător  Centrului  şi  care  serveşte  temei  pentru 
efectuarea  plăţii  conform  prevederilor  Contractului. 

2.5. Data  livrării  Bunurilor  se consideră  data perfectării  facturii  fiscalc şi a  rccepţionării 
acesteia  de  către  Centru. 



3.  Preţul  Contractului  şi  condiţiile  de  plată 

3.1.  Preţul  Bunurilor  livrate  conform  prezentului  Contract  este  stabilit  în  lei 
moldoveneşti,  fiind  indicat  în  Specificaţia  din  anexa  nr.l  a prezentului  Contract. 

3.2.  Suma  totală  a prezentului  Contract,  inclusiv TVA,  se  stabileşte  în  lei moi  Jo\eneşt i 
şi  constituie:  1 492  600,6080  (un  milion  patru  sute  nouăzeci  şi  două  mii  şase  sute  lei,  608 
bani)  lei. 

(sania  cu  cifre  şi  litere) 

3.3.  Achitarea  plăţilor  pentru  Bunurile  livrate  se  va  efectua  de  către  Centru,  în  lei 
moldoveneşti,  prin  intermediul  Ministerului  Finanţelor    Trezoreria  de  Stat,  în  termen  de  30 
zile  bancare  din  data  prezentării  facturilor  fiscale  la  Centrul  pentru  achiziţii  publice 
centralizate  în  sănătate.  Dovada  achitării  plăţilor  pentru  Bunurile  livrate  constituie  emiterea 
Ordinului  de  plată  către  Ministerul  FinanţelorTrezorer ia  de  Stat. 

3.4.  Achitarea  plăţilor  pentru  Bunurile  livrate  se  vor  efectua  prin  transfer  bancar  pe 
contul  de  decontare  al  Vînzătorului  indicat  în  prezentul  Contract. 

4.  Condiţiile  de  predareprimire 

4.1.  Bunurile  se  consideră  predate  de  către  Vînzător  şi  recepţionate  de  către  Beneficiar 
dacă: 

a) cantitatea  Bunurilor  transmise  corespunde  informaţiei  indicate  în  I.ista  bunurilor  şi 
sînt prezentate  toate  documentele  de însoţire  prevăzute  în  punctul  2.2  clin prezentul  Contract; 

b)calitatea  Bunurilor  corespunde  informaţiei  indicate  în  anexa  nr . l ; 
c) ambalajul  şi  integritatea  Bunurilor  corespund  informaţiei  indicate  în  anexa  nr.!. 
4.2.  Vînzătorul  este  obligat,  în  prima  zi  de  vineri,  după  livrarea  Bunurilor,  să  prezinte 

Centrului,  pentru  efectuarea  plăţii,  un  exemplar  original  al  facturii  fiscale  semnat  de 
Beneficiar.  In  cazul  nerespectării  dc  către  Vînzător  a  prezentei  clauze,  Centrul  îşi  rezervă 
dreptul  de  a majora  termenul  de  achitare  prevăzut  în  punctul  3.3  din  prezentul  Contract. 

5.  Standarde 

5.1. Bunurile  furnizate în baza Contractului  vor  respecta  standardele  prezentate  de  către 
Vînzător  în  propunerea  sa  tehnică. 

6. Obligaţiile  Părţilor 

6.1.  In  baza  prezentului  Contract,  Vînzătorul  se  obligă: 
a)  să  livreze  Bunurile  în  condiţiile  prevăzute  de  prezentul  Contract; 
b)  să  anunţe  Beneficiarul,  în  decurs  dc  5  zile  calendaristice  de  la  semnarea  prezentului 

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

Beneficiar  în  termenele  stabilite,  în  corespundere  cu  cerinţele  prezentului  Contract 
d)  să  asigure  integritatea  şi  calitatea  Bunurilor  pe  toată  perioada  dc  pînă  la  recepţionarea 

lor  de  către  Beneficiar. 
6.2.  In  baza  prezentului  Contract,  Beneficiarul  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  transfere  Centrului,  în  cel  mult  15  zile  de  la  momentul  semnării  facturii  lîscale. 

sumele  băneşti  pentru  achitarea  Bunurilor  livrate,  respectînd  modalităţile  şi  termenele 
indicate  în  prezentul  Contract; 

c)  la  solicitarea  Centrului  să  prezinte  informaţia  cu  referire  la  stocurile  de  produse 
medicamentoase  din  instituţie. 



Forţa  majoră 

Părţile  sini  exonerate  de  răspundere  pentru  neîndeplinirea  parţială  sau  .1 
obligaţiilor  conform  prezentului  Contract,  dacă  aceasta  este  cauzată  de  producerea  .  or 
cazuri  de forţă majoră (războaie,  calamităţi  naturale:  incendii,  inundaţii,  cutremure  de păr.".' :*.: 
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  calendaristice)  celelalte  Părţi  despre  survenirea  circumstanţelor  de 
forţă  majoră. 

7.3.  Survenirea  circumstanţelor  de  forţă  majoră,  momentul  declanşării  şi  termenul  de 
acţiune  trebuie  să  fie confirmate printrun  certificat, eliberat  în  modul  stabilit  de către  organul 
competent  din  ţara  Părţii  care  invocă  asemenea  circumstanţe. 

8. Rezilierea  Contractului 

8.1. Rezilierea  Contractului  se poate  efectua  cu  acordul  comun  al  Părţilor. 
8.2.  Contractul  poate  fi  reziliat  în  mod  unilateral  în  caz  de: 

a)  refuz al  Vînzătorului  de  a  livra  Bunurile  prevăzute  în  prezentul  Contract; 
b)  nerespectarca  de  către  Vînzător  a  termenelor  de  livrare  stabilite; 
c)  nerespectarca  de  către  Beneficiar  ori  Centru  a  termenelor  de  transfer  şi  plată 

ale  Bunurilor; 
d)  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,  celorlalte  Părţi  intenţiile  ci  printro  scrisoare  motivată. 
8.4. Partea  înştiinţată  este  obligată  să răspundă  la scrisoare  în decurs  de 5 zile  lucrătoare 

dc  la  primirea  notificării.  In  cazul  în  care  litigiul  nu  este  soluţionat  în  termenele  stabilite, 
partea  iniţiatoare  are  dreptul  să  prezinte  documentele  corespunzătoare  Centrului  pentru 
înregistrarea  declaraţiei  de  reziliere. 

9.  Reclamaţii  şi  sancţiuni 

9.1.  Reclamaţiile  privind  cantitatea  Bunurilor  livrate  sînt  înaintate  Vînzătorului  la 
momentul  recepţionării  lor,  fiind  confirmate  printrun  act  întocmit  în  comun  cu 
reprezentantul  Vînzătorului. 

9.2. Vînzătorul  este obligat  să preavizeze  Beneficiarul  şi Centrul  despre  imposibilitatea 
livrării  Bunurilor  în  termen  de  5  zile  calendaristice  de  la  data  survenirii  circumstanţelor  care 
împiedică  livrarea.  In  caz  dc  încălcare  a  termenului  de  informare  stipulat  în  prezentul  punct, 
Vînzătorul  suportă  o  penalitate  în  valoare  de  1%  din  suma  totală  a bunurilor  nelivrate. 

9.3.  Pretenţiile  privind  calitatea  bunurilor  livrate  sînt  înaintate  Vînzătorului  în  termen 
de  15  zile  lucrătoare  dc  la  depistarea  deficienţelor  de  calitate  şi  trebuie  confirmate  printrun 
certificat eliberat  dc  Agenţia  Medicamentului  şi  Dispozitivelor  Medicale  ori  de  o  organizaţie 
independentă  neutră  şi  autorizată  în  acest  sens. 

9.4.  Vînzătorul  este  obligat  să  examineze  pretenţiile  înaintate  în  termen  de  5  zile 
lucrătoare  de  la  data  primirii  acestora  şi  să  comunice  Beneficiarului  şi  Centrului  despre 
dccizia  luată. 

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



9.6.  Vînzătorul  poartă  răspundere  pentru  calitatea  Bunurilor  în  limitele  stabilite, 

inclusiv  pentru  viciile  ascunse. 
9.7.  In  cazul  devierii  de  la  calitatea  confirmată  prin  certificatul  de  calitate  întocmit  de 

Agenţia  Medicamentului  şi  Dispozitivelor  Medicale  sau  organizaţia  independentă  neutră  şi 
autorizată  în  acest  sens,  cheltuielile  dc  staţionare  sau  întîrziere  sînt  suportate  de  pariea 
vinovată. 

9.8.  Pentru  refuzul  ele  a  vinde  Bunurile  prevăzute  în  prezentul  Contract,  Vînzătorul 
suportă  o penalitate  în  valoare  de  30%  din  suma  Bunurilor  nelivrate. 

9.9.  Pentru  livrarea  cu  întârziere  a  Bunurilor,  Vânzătorul  poartă  răspundere  materială 
precum  urmează: 

a)  pentru  primele  30  de  zile  calendaristice  dc  întîrziere,  penalitatea  constituie  0,1%  din 
suma  Bunurilor  nelivrate  pentru  fiecare  zi  de  întîrziere; 

b) pentru  următoarele  zile  de întîrziere,  care  depăşesc  perioada  de  30  de zile  calendaristice, 
penalitatea  constituie  0,5%  din  suma  Bunurilor  nelivrate  pentru  fiecare  zi  de  întîrziere,  dar 
nu  mai  mult  de  30%  din  suma  Bunurilor  nelivrate  pentru  întreaga  perioadă  de  întîrziere. 

9.10.  Pentru  transferul  cu  întîrziere  a  mijloacelor  financiare  către  Centru,  Beneficiarul 
poartă  răspundere  materială  în  valoare  de  0,1%  din  suma  Bunurilor  neachitate  pentru  fiecare 
zi  de  întîrziere,  dar  nu  mai  mult  de  5%  din  suma  totală  a Bunurilor  neachitate. 

9.11.  Pentru  achitarea  cu  întîrziere  a  mijloacelor  financiare  către  Vînzător,  Centrul 
poartă  răspundere  materială  în  valoare  de  0,1%  din  suma  Bunurilor  neachitate  pentru  fiecare 
zi  de  întîrziere,  dar  nu  mai  mult  de  5%  din  suma  totală  a  Bunurilor  neachitate. 

9.12.  Vînzătorul  este  exonerat  de  obligaţia  privind  livrarea  Bunurilor  în  caz  de 
suspendare  sau  retragere  a  certificatului  de  înregistrare  a  medicamentului,  conform 
prevederilor  actelor  normative  în  vigoare. 

10.  Drepturile  dc  proprietate  intelectuală 

10.1.  Vînzătorul  are  obligaţia  să  despăgubească  Beneficiarul  şi  Centrul  împotriva 
oricăror: 

a)  reclamaţii  şi  acţiuni  în justiţie  ce  rezultă  din  încălcarea  unor  drepturi  de  proprietate 
intelectuală  (brevete,  nume,  mărci  înregistrate  etc.)  privind  echipamentele,  materialele, 
instalaţiile  sau  utilajele  folosite  pentru  sau  în  legătură  cu  produsele  achiziţionate;  şi 

b)  dauneinterese,  costuri,  taxe  şi  cheltuieli  dc  orice  natură  aferente,  cu  excepţia 
situaţiei  în  care  o  astfel  de  încălcare  rezultă  din  respectarea  Caietului  de  sarcini  întocmii  de 
Centru. 

11.  Dispoziţii  finale 

11.1.  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. 

1 1.2. De  la data  semnării  prezentului  Contract,  toate  negocierile  purtate  şi  documentele 
perfectate  anterior  îşi  pierd  valabilitatea. 

11.3.  Părţile  contractante  au  dreptul,  să  convină  asupra  modificării  clauzelor  acestuia, 
prin  act  adiţional,  numai  în  cazul  apariţiei  unor  circumstanţe  care  nu  au  putut  fi  prevăzute  la 
data  încheierii  Contractului.  Modificările  şi  completările  operate  la  prezentul  Contract  sînt 
valabile  numai  în  cazul  în  care  au  fost  perfectate  în  scris  şi  au  fost  semnate  de  toaie  Părţile  şi 
aprobate  corespunzător. 

11.4.  Nici  una  dintre  Părţi  nu  are  dreptul  să  transmită  obligaţiile  şi  drepturile  sale 
stipulate  în  prezentul  Contract  unor  persoane  terţe  Iară  acordul  în  scris  al  celorlalte  Părţi. 




