
A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E 

CONTRACT nr. 10-LP 
de achiziţionare a Serviciilor de reparaţie externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2020 

"10" ianuarie 2020 mun. Chişinău 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă 
SRL "Endo-Chiruraie". 
reprezentată prin 
Director Executiv Dan GHEREG. 
care acţionează în baza Statutului. 
denumit(a) în continuare Vînzător, 

nr. 1009600033242 din 24.09.2009. 

pe de o parte, 

IMSP Institutul Oncologic, 

reprezentată prin Director Catrinici Larisa. 

care acţionează în baza Regulamentului. 

denumit(a) în continuare Beneficiar, 

pe de altă parte, 

denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 
1. Achiziţionarea Serviciilor de reparaţie externă a dispozitivelor medicale pentru anul 

2020, denumite în continuare Servicii, conform Licitaţiei Publice nr. ocds-b3\vdpl-MD-
1576149800503, din 02.01.2020, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01/1 din 02.01.2020. 

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: 
a) Formularul Contractului; 
b) Lista serviciilor, graficul îndeplinirii şi preţul; 
c) Specificaţie (Raportul) tehnic al ofertei; 
d) Formularul ofertei economice; 
3. 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. 

4. In 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. 

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului. în calitate de contravaloare 
a prestării 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. 
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CONDIŢII SPECIALE 
1. Obiectul Contractului 

1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este 
parte integrantă a prezentului Contract. 

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de 
Prestator. 

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 
Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Când nu este 
menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte 
reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. 

2.Termenele şi condiţiile de prestare 
2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator: începîiad cu 13.01.2020 pînă la 

31.12.2020 conform solicitătii IMSP IO; 
Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: 

a) Originalele facturilor fiscale; 
b) Actele de îndeplinire a serviciilor şi de control; 
c) Alte acte. 

2.2. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantităţii Serviciilor 
cu 15 % faţă de cea contractată iniţial, informând despre aceasta Prestatorul cu 30 zile înainte de 
prestare. 

2.3. Serviciile se prestează conform Specificaţiei şi se consemnează în acte de predare-
primire a serviciilor, semnate de ambele Părţi. 

3. Preţul Contractului şi condiţiile de plată 
3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, 

fiind indicat în Schemele formării preţului şi Specificaţia prezentului Contract. 
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi 

constituie 67 200 (şaizeci si şapte mii două sute lei, 00 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: 100% m decurs de 30 zile 

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

în prezentul Contract. 

4. Condiţiile de predare-primire 
4.1. Serviciile se consideră prestate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar 

dacă: 
a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista serviciilor, graficul 

prestării, ofertei tehnice şi documentele de însoţire conform punctului 2.1 al prezentului Contract; 
b) cantitatea serviciilor prestate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar se va 

consemna în actele de predare primire a serviciilor semnate de ambele părţi la prestarea serviciilor 
conform graficului prestării/ofertei tehnice. 
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c) calitatea Serviciilor va fi atestată prin actele întocmite în urma verificării acesteia 
(aplicând metodele indicate în raportul tehnic al Prestatorului) şi anexate la Actele de prestare a 
serviciilor; 

4.2. Beneficiarul va semna facturile fiscale şi actul lunar de predare primire a serviciilor în 
termen de 5 zile de la prezentarea facturii fiscale în baza actelor constatatoare a calităţii şi cantităţii 
serviciilor prevăzute la pct. 4.1 lit. b) şi c). 

4.3. Beneficiarul nu va fi îndreptăţit să reţină semnarea facturile fiscale dacă despre prestarea 
serviciilor în volumul nu deplin şi necalitativ. Prestatorul nu a fost înştiinţat la momentul constatării 
abaterii şi consemnării acestora în actele prevăzute la pct. 4.1 lit. b) şi c). 

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

furnizor în propunerea sa tehnică. 
5.2 Când 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 

Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 
d) să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract. 
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, respectând modalităţile şi termenele indicate în 

prezentul Contract. 
7. Forţa majoră 

7.1. Părţile sunt 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 pământ, precum şi alte 
circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 

7.2. De asemenea, Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau 
integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor 
cazuri de forţă majoră de natură politică (lichidare a Beneficiarului; Ordin de închidere a 
Beneficiarului pentru o perioadă ce depăşeşte o lună pentru orice motiv, altul decât cel prevăzut la 
pct.7.2; exproprieri, confiscări a Prestatorului, orice act care afectează legalitatea, valabilitatea, 
obligativitatea sau punerea în executare a prezentului Contract.) 



7.3. Partea care invocă clauza de forţă majoră/ forţă majoră de natură politică este obligată să 
informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de 
forţă majoră. 

7.4. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune 
trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în modul 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 în caz de: 
a) refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract; 
b) nerespectarea de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; 
c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; 
d) nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului 

Contract. 
8.3. Orice parte îndreptăţită să rezilieze Contractul în conformitate cu pct.8.2 şi care doreşte 

să procedeze astfel, va emite o notificare către cealaltă Parte prin care o informează asupra intenţiei 
sale de a rezilia Contractul şi prin care menţionează motivele pentru reziliere (Notificare scrisă de 
reziliere). 

8.4. Contractul va fi reziliat efectiv şi automat la expirarea unei perioade de 7 zile 
calendaristice de la transmiterea Notificării de reziliere, cu excepţia situaţiei în care motivele pentru 
reziliere menţionate în Notificarea de reziliere nu mai există sau nu mai prevalează la această dată. 

9. Reclamaţii şi sancţiuni 
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la 

momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul 
Prestatorului. 

9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în ziua 
depistării deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate prin rapoarte de analiză la flora microbiană. 

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate imediat de la data primirii 
acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată în termenii prevăzuţi la pct. 8.4.. 

9.4. în caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, imediat să presteze 
suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calităţii 
necorespunzătoare - să le corecteze prin prestarea serviciului calitativ din contul său. 

9.5. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă 
o penalitate în valoare de 5% din suma contractului. 

9.6. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în 
valoare de 0,1% din suma contractului, pentru flecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din 
suma totală a prezentului Contract. 

9.7. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 
0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din 
suma totală a prezentului contract. 
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10. Dispoziţii finale 
10.1. 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. 

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

10.3 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 sunt valabile numai în cazul în care 
au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 

10.4. 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. 

10.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii 
Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător şi Cumpărător. 

10.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după 
plasarea pe site-ul Agenţia Achiziţii Publice, fiind valabil până la 31 decembrie 2020. 

10.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, 
"10" ianuarie 2020. 
Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 
cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 

Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor: 
Vînzătorul/Prestatorul Cumpărătorul/Beneficiarul 
Endo-Chirurgie SRL IMSP Institutul Oncologic 

Adresa poştală: 
mun. Chişinău, Meşterul Manole, nr. 9. 

Adresa poştală: 
Str. N. Testemiţanu 30 

Telefon/fax: (022) 66-72-86/079993217 Telefon: 852445/ fax 727880 
C/I: MD53M02224ASV56624407100 C/I: MD94ML000000002251702316 
Banca: BC "Mobiasbanca - OTP Group" SA Banca: BC Moldindcombank SA 
Adresa poştală a băncii: 
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
nr. 8. 

Adresa poştală a băncii: str. Testimitanu 



Anexa nr.l 
la contractul nr. 10-LP 

din 10.01.2020 

SPECIFICAŢIA 
Serviciilor 

Nr. 
d/o 

Denumirea serviciilor Descrierea Cantitatea 
Preţ fără 

TVA 
f re* cu 

TVA 
Suma fără 

TVA 
Suma cu 

TVA 

1 

Insuflator pentru 
laparoscopie Highwolf 45, 

Richard Wolf Seria 
1100205700 

Prezintă erori pneumatice 
in timpul pornirii 

1 buc 28.000.00 33,600.00 28.000.00 33.600.00 

2 

Insuflator pentru 
laparoscopie Highwolf 45. 

Richard Wolf Seria 
1100207164 

Prezintă erori pneumatice 
in timpul pornirii 

1 buc 28,000.00 33.600.00 28.000.00 33.600.00 

Totali Servicii 56 000,00 67 200,00 


