
CONTRACT nr. c Ă f A L ' / ' ' 
pentru achiziţionarea bunurilor/lucrărilor serviciilor 

de valoare mică 

16" decembrie 2019 m. Chişinău 

ÎS "Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei" reprezer.:r.{ă) prin administra tor-
interimar Sergiu Nicolaiciuc. denumit(ă) în continuare Prestator, re de o parte, şi 

IMSP Institutul Oncologic reprezentat(ă) prin Director Larisa CATRINICI, 
denumit(ă) în continuare ..Beneficiar", pe de altă parte (ambii denumiţi în continuare „Părţi"), 
au încheiat prezentul Contract referitor la achiziţionarea Servicii de tipar Revista „ Buletinul 
AŞM „Ştiinţe Medicale", nr.4, 2019, denumite în continuare Servicii 

1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta, iar Beneficiarul - de a recepţiona şi achita 
serviciile prevăzute în specificaţia din prezentul Contract. 

2. Prestarea serviciilor se efectuează la sediul Prestatorului, ie către Prestator, Conform 
necesităţilor IMSP IO în decurs de 15 zile. 

3. Costul serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, 
fiind indicat în specificaţia din prezentul contract. 

4. Suma totală a prezentului Contract constituie i27 000.00) lei MD, 
douăzeci şi şapte mii lei. 00 bani. 

(suma cu cifre şi litere, inclusiv TVA 

5. Serviciile vor fi executate conform standardelor actuale, cu păstrarea aspectului estetic, 
funcţional. 

6. Achitarea se efectuează prin virament, 100 °o în decursul a 30 zile după prestarea 
serviciilor. 

7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral, cu condiţia 
înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a 
clauzelor Contractului de către una dintre Părţi. 

8. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părţi 
pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariţiei acestuia, se va supune 
soluţionării în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

9. Orice modificări şi/sau completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul 
când se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adiţional, care intră în vigoare la data 
semnării acestuia de către Părţi. 

10. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare. 

11. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeaşi forţă juridică. 

tS ^ L / 



12. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnăm lui de către 
Părţi, fiind valab pir.i ..5 l i 

Datele de identificare juridice, poştale şi de plată ale părţilor: 

Prestatorul 
ÎS "Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei' 
RM, rnun. Chişinău 
Adresa poştală: str. Petr- Movilă, 8 
Tel. (022) 23-53-21, 23-53-42 
cont iban 
No MD23ML000000225111700471 
banca 
BC „Moldindconbank" S.A 
Fii. Chişinău, REMIZ 
cod: MOLD MD2X317 
cod fiscal: 1003600029986 

Beneficiarul 
IMSP Institutul Oncologic 

RM. mun. Chişinău, 
str. Testem:;anu. 30 
telefon 72-59-~0, fax 
cont iban 
No MD94ML000000002251702316 
banca 
BC"Moldindcombank" S.A. 
Filiala Testimitanu 
cod: MOLDMD2X302 
cod fiscal: 1003600151023 

Anexa nr.l la contractul 
nro^A/P din . .2019 

SPECIFICAŢIA 
Bunurilor 

Nr. Descriere Cantitatea Preţ fără 
TVA 

Preţ cu 
TVA 

Suma fără 
TVA Suma cu TVA 

1 
Revista „ Buletinul AŞM 
„Ştiinţe Medicale", nr.4, 
2017 

200 135,00 11 000.00 -

TOTAL: 27 000.( )0 lei 

„Executorul" 

I s "Tipografia Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei" 

Semnăturile părţilor 

"Beneficiarul" 

IMSP Institutul Oncologic 

Administrator NIC OL AICIUC 
c f f 

Director^ J 
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