
CONTRACT nr. 54/20/00072/^ 
de achiziţionare a medicamentelor 

CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE I 
CENTRALII'MV îN SĂNĂTATE 

"IC " ih**. 201c mun. Chişinău 
(localitatea) 

Vinzator 
"RAP PHARMA INTERNATIONA- SR. 

(denumirea completa a intreprinderii ascc.a: e c g s - za: e 

reprezentata prin 
Director. Tomsa Victor 

(funcţia, numele, prenumele) 
care actioneaza in baza 
Statului, 1004601000376 

(statut, regulament, hotarire etc.) 
denumit(a) in continuare 
Vinzator, 
. ..1004601000376 
(se indica numărul si data de inregistrare in Registrul de stat) 

Beneficiar 
'•'3= îs: :jtul Oncologic 

neiur- -ea comp e:a a intreprinderii, asociaţiei, 
organizaţiei) 

reprezentata prin c C ( U: <* 

- G* fe&l cJ 
' -neta. nume e. prenumele) 

care actioneaza in baza 

(statut regulament, hotarire etc.) 
denumit(a) in continuare 
Beneficiar. J £ «cjO S & £ 

(se inc.ca numaru s. oata de înregistrare in Registrul de 
stat) 

Centrul pentru achiziţii publice 
centralizate in sanatate 

reprezentata prin director 
Ivan ANTOCI 

(funcţia, numele, prenumele) 
care actioneaza in baza 
Regulamentului de organizare si 
funcţionare 

(statut, regulament, hotarire etc.) 

denumit in continuare 
Centru, 
IDNO 1016601000212 
(se indica numărul si data de inregistrare in 

Registrul de stat) 

denumite in continuare Parti, au incheiat prezentul Contract cu privire a urmatoarele: 

1. Achiziţionarea * M O A r 

denumite in continuare Bunuri, conform 
.denumirea bunurilor) 

Licitaţie publica N 20/00072 din 15 Septembrie 2020 
(procedura de achiziţie) 

in baza deciziei grupului de lucru al Centrului din 20.10.20 

2. Urmatoarele documente vor fi considerate parti componente si integrante ale Contractului: 
a) Specificaţia Nr.1 (Lista bunurilor) - anexa nr. 1; 

b) Declaraţia privind conduita etica si neimplicarea in practici frauduloase si de corupere - anexa nr. 2. 

c) Garanţia de buna execuţie in mărime de 5% din suma totala a contractului cu TVA - anexa nr.3 

3. Prezentul Contract va prevala asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor discrepante sau inconsecvente intre 
documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerata mai sus. 

4. In calitate de contravaloare a plaţilor care urmeaza a fi efectuate de Centru, Vinzatorul se obliga prin prezenta sa livreze Bunurile, 
Beneficiarului si sa inlature defectele lor, sub toate aspectele, in conformitate cu prevederile Contractului. 

5. Beneficiarul se obliga sa transfere Centrului, iar Centrul la rindul sau, sa plateasca Vinzatorului, in calitate de contravaloare a livrării 
bunurilor, preţul Contractului sau orice alta suma care poate deveni platibila conform prevederilor Contractului, in termenele si modalitatea 
stabilite de prezentul Contract. 

CONDIŢII SPECIALE 

1. Obiectul Contractului 
1.1. Vinzatorul isi asuma obligaţia de a livra Bunurile, Beneficiarului in cantitatea si sortimentul prevăzut in Specificaţia din anexa nr.1, 
care este parte integranta a prezentului Contract. 
1.2. Centrul se obliga la rindul sau sa achite, iar Beneficiarul se obliga sa recepţioneze Bunurile livrate de Vinzator si sa transfere Centrului 
mijloacele financiare pentru bunurile recepţionate. 
1.3. Calitatea Bunurilor se atesta prin certificate de calitate eliberate de Laboratorul pentru Controlul Calitatii Medicamentelor al Agenţiei 

Medicamentului si Dispozitivelor Medicale. 
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va constitui nu mai puţin de 15 luni. 

2. Termenele si condiţiile de livrare 
2.1. Livrarea Bunurilor se efectueaza de către Vanzator in condiţii 

Incoterms 2013 DDP, cu transportul Vanzatorului, in termen de 20 zile de la 
solicitarea scrisa a beneficiarului,pe parcursul anului 2021. 

2.2. Documentaţia de insotire a Bunurilor include: factura fiscala-3 ex., care trebuie sa fie prezentata Centrului (conform punctului 4.2) 
si Beneficiarului impreuna cu bunul. 

Originalele documentelor de mai sus vor fi prezentate Centrului si Beneficiarului cel tirziu la momentul livrării 
Bunurilor la destinatia finala. 
Livrarea bunurilor se considera incheiata in momentul in care sint prezentate documentele enumerate mai sus. 

2.3. Beneficiarul poate solicita o reducere sau majorare argumentata a cantitatii de Bunuri in limitele prevederilor legislaţiei in vigoare 
in domeniul achiziţiilor publice, informind despre aceasta Vinzatorul cu 10 zile inainte de livrare. 

2.4. La livrarea Bunurilor de către Vinzator Beneficiarului, aceştia semneaza factura fiscala, care urmeaza a fi prezentat de către 
Vinzator Centrului si care serveste temei pentru efectuarea plaţii conform prevederilor Contractului. 

2.5. Data livrării Bunurilor se considera data perfectării facturii fiscale si a receptionarii acesteia de către Centru. 

3. Preţul Contractului si condiţiile de plata 
3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldoveneşti, fiind indicat in Specificaţia din anexa nr.1 

a prezentului Contract. 
3.2. Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldoveneşti si constituie: 

8 612.40 (Opt mii sase sute doisprezece lei 40 bani). 
(suma cu cifre si litere) 

3.3. Achitarea plaţilor pentru Bunurile livrate se va efectua de către Centru, in lei moldoveneşti, prin intermediul 
Ministerului Finanţelor - Trezoreria de Stat, in termen de 30 zile de la receptionarea facturilor fiscale. Dovada achitarii plaţilor 
pentru Bunurile livrate constituie emiterea Ordinului de plata către Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat, 
in termen de 30 zile bancare din data prezentării facturilor fiscale la Centrul pentru achiziţii publice centralizate in sanatate. 
Dovada achitarii plaţilor pentru Bunurile livrate constituie emiterea Ordinului de plata către Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat. 

3.4. Achitarea plaţilor pentru Bunurile livrate se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al 
Vinzatorului indicat in prezentul Contract. 

4. Condiţiile de predare-primire 
4.1. Bunurile se considera predate de către Vinzator si recepţionate de către Beneficiar daca: 
a) cantitatea Bunurilor transmise corespunde informaţiei indicate in Lista bunurilor si sint prezentate toate documentele de insotire 

prevăzute in punctul 2.2 din prezentul Contract; 
b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate in anexa nr.1; 
c) ambalajul si integritatea Bunurilor corespund informaţiei indicate in anexa nr.1. 
4.2. Vinzatorul este obligat, in prima zi de vineri, dupa livrarea Bunurilor, sa prezinte Centrului, pentru efectuarea plaţii, un exemplar 

original al facturii fiscale semnat de Beneficiar. In cazul nerespectarii de către Vinzator a prezentei clauze, Centrul isi rezerva dreptul 
de a majora termenul de achitare prevăzut in punctul 3.3 din prezentul Contract. 

5. Standarde 
5.1. Bunurile furnizate in baza Contractului vor respecta standarde e prezentate de către Vinzator in propunerea sa tehnica. 

6. Obligaţiile Pârtilor 
6.1. In baza prezentului Contract, Vinzatorul se obliga: 
a) sa livreze Bunurile in condiţiile prevăzute de prezentul Contract; 
b) sa anunţe Beneficiarul, in decurs de 5 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract, prin telefon/fax sau telegrama 

autorizata, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; 
c) sa asigure condiţiile corespunzătoare pentru receptionarea Bunurilor de către Beneficiar in termenele stabilite, in corespundere 

cu cerinţele prezentului Contract; 
d) sa asigure integritatea si calitatea Bunurilor pe toata perioada de pina la receptionarea lor de către Beneficiar. 
6.2. In baza prezentului Contract, Beneficiarul se obliga: 
a) sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receptionarii in termenul stabilit a Bunurilor livrate in corespundere 

cu cerinţele prezentului Contract; 
b) sa transfere Centrului, in cel mult 15 zile de la momentul semnării facturii fiscale, sumele băneşti pentru achitarea Bunurilor 

livrate, respectind modalitatile si termenele indicate in prezentul Contract; 
c) la solicitarea Centrului sa prezinte informaţia cu referire la stocurile de produse medicamentoase din institutie; 
d) pana la data de 20 a lunii, sa solicite, in scris intr-o singura transa, necesittaile pe contract de la Vanzator, o copie a solicitării fiind 

prezentata către Centru. 
7. Justificarea datorita unui impediment 
7.1. Neexecutarea obligaţiei vinzatorului este justificata daca ea se datoreaza unui impediment in afara controlului vinzatorului si daca 

vinzatorului nu i se putea cere in mod rezonabil sa evite sau sa depaseasca impedimentul ori consecinţele acestuia. 
7.2. Neexecutarea nu este justificata daca vinzatorul ar fi putut in mod rezonabil sa ia in considerare impedimentul la data 

incheierii contractului. 
7.3. In cazul in care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existentei impedimentului. 

Totuşi, daca intirzierea capata trasaturile neexecutarii esenţiale, Centrul poate sa recurgă la mijloacele juridice de aparare intemeiate 
pe o asemenea neexecutare. 

7.4 In cazul in care impedimentul justificator este permanent, obligaţia se stinge. Obligaţia corelativa, de asemenea, se stinge. 
In cazul obligaţiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sint reglementate prin dispoziţiile art. 926-932 din Codul Civil al 
Republicii Moldova, care se aplica in mod corespunzător. 

7.5. Vinzatorul are obligaţia de a asigura ca Centrul si Beneficiarul sa primeasca o notificare despre impediment si efectele lui asupra 
capacitatii de a executa, intr-un termen rezonabil dupa ce vinzatorul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca aceste circumstanţe. 
Centrul si Beneficiarul are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări. 



Impedimentul justificator nu exonereaza vinzatorul de plata despăgubirilor daca impedimentul a aparut dupa neexecutarea obligaţiei, 
cu excepţia cazului cind Centrul si Beneficiarul nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, sa beneficieze de executarea obligaţiei. 

8. Rezilierea Contractului 
8.1. Rezilierea Contractului se poate efectua cu acordul comun al Pârtilor. 
8.2. Contractul poate fi reziliat in mod unilateral in caz de: 
a) refuz al Vinzatorului de a livra Bunurile prevăzute in prezentul Contract; 
b) nerespectarea de către Vinzator a termenelor de livrare stabilite; 
c) nerespectarea de către Beneficiar ori Centru a termenelor de transfer si plata ale Bunurilor; 
d) nesatisfacere de către una dintre Parti a pretenţiilor inaintate conform prezentului Contract. 
8.3. Partea initiatoare a rezilierii Contractului este obligata sa comunice, in termen de 5 zile lucratoare, celorlalte Parti intentiile ei printr-o 

scrisoare motivata. 
8.4. Partea instiintata este obligata sa răspundă la scrisoare in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea notificării. In cazul in care litigiul 

nu este solutionat in termenele stabilite, partea initiatoare are dreptul sa prezinte documentele corespunzătoare 
Centrului pentru înregistrarea declaraţiei de reziliere. 

9. Reclamaţii si sancţiuni 
9.1. Reclamatiile privind cantitatea Bunurilor livrate sint inaintate Vinzatorului la momentul receptionarii lor, fiind confirmate printr-un act 

intocmit in comun cu reprezentantul Vinzatorului. 
9.2. Vinzatorul este obligat sa preavizeze Beneficiarul si Centrul despre imposibilitatea livrării Bunurilor in termen de 5 zile calendaristice 

de la data survenirii circumstanţelor care impiedica livrarea. In caz de incalcare a termenului de informare stipulat in prezentul punct, 
Vinzatorul suporta o penalitate in valoare de 1 % din suma totala a bunurilor nelivrate. 

9.3. Pretentiile privind calitatea bunurilor livrate sint inaintate Vinzatorului in termen de 15 zile lucratoare de la depistarea deficientelor 
de calitate si trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de Agenţia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale ori de o organizaţie 
independenta neutra si autorizata in acest sens. 

9.4. Vinzatorul este obligat sa examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii acestora si sa comunice 
Beneficiarului si Centrului despre decizia luata. 

9.5. In caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vinzatorul este obligat, in termen de 5 zile, sa livreze suplimentar Beneficiarului cantitatea 
nelivrata de bunuri, iar in caz de constatare a calitatii necorespunzatoare - sa le substituie sau sa le corecteze in conformitate 
cu cerinţele Contractului. 

9.6. Vinzatorul poarta răspundere pentru calitatea Bunurilor in limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 
9.7. In cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate intocmit de Agenţia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale sau 

organizaţia independenta neutra si autorizata in acest sens, cheltuielile de stationare sau intirziere sint suportate de partea vinovata. 
9.8. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute in prezentul Contract, Vinzatorul suporta o penalitate in valoare de 30% 

din suma Bunurilor nelivrate. 
9.9. Pentru livrarea cu intarziere a Bunurilor, Vanzatorul poarta răspundere materiala precum urmeaza: 
a) pentru primele 30 de zile calendaristice de intirziere, penalitatea constituie 0,1% din suma Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de 

intirziere; 
b) pentru urmatoarele zile de intirziere, care depasesc perioada de 30 de zile calendaristice, penalitatea constituie 0,5% din suma 

Bunurilor nelivrate pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 30% din suma Bunurilor nelivrate pentru intreaga perioada de 
intirziere. 

9.10. Pentru transferul cu intirziere a mijloacelor financiare către Centru, Beneficiarul poarta răspundere materiala in valoare de 0,1% 
din suma Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a Bunurilor neachitate. 

9.11. Pentru achitarea cu intirziere a mijloacelor financiare către Vinzator, Centrul poarta răspundere materiala in valoare de 0,1% 
din suma Bunurilor neachitate pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totala a Bunurilor neachitate. 

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

10. Drepturile de proprietate intelectuala 
10.1. Vinzatorul are obligaţia sa despagubeasca Beneficiarul si Centrul impotriva oricăror: 
a) reclamaţii si acţiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci inregistrate etc.) 

privind echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziţionate; si 
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu excepţia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta 

din respectarea Caietului de sarcini intocmit de Centru. 

11. Dispoziţii finale 
11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de către Parti pe cale amiabila. In caz contrar, ele vor fi transmise 

spre examinare in instanta de judecata competenta, conform legislaţiei Republicii Moldova. 
11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate si documentele perfectate anterior isi pierd valabilitatea. 
11.3. Părţile contractante au dreptul, sa convină asupra modificării clauzelor acestuia, prin act adiţional, numai in cazul apariţiei unor 

circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data incheierii Contractului. Modificările si completările operate la prezentul Contract 
sint valabile numai in cazul in care au fost perfectate in scris si au fost semnate de toate Părţile si aprobate corespunzător. 

11.4. Nici una dintre Parti nu are dreptul sa transmită obligaţiile si drepturile sale stipulate in prezentul Contract unor persoane terte fara 
acordul in scris al celorlalte Parti. 

11.5. Prezentul Contract este intocmit in trei exemplare, in limba de stat a Republicii Moldova, cite un exemplar pentru Vinzator, 
Centru si Beneficiar. 

11.6. Prezentul contract se considera incheiat la data semnării si intra in vigoare la data de 31 decembrie 2021, fiind valabil pana la 
31 decembrie 2020. Contractul se inregistreaza, dupa caz, in mod obligatoriu in una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
daca gestionarea surselor financiare se efectueaza prin intermediul sistemului trezorerial. Contractul care nu este inregistrat in modul 
stabilit nu are putere juridica. / ^ 

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţa al Pârtilor si este semnat astazi, AO 20XO 

=entru confirmarea celor mentionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, 
3 aa:a s anul indicate mai sus. 



Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, 
la data si anul indicate mai sus. 

Datele juridice, poştale si bancare ale Pârtilor: 
Vinzatorul 

"RAP PHARMA INTERNATIONAL"SRL 
Beneficiarul 

IMSP Institutul Oncologic 
Centrul pentru achiziţii publice centralizate 

in sanatate 
Adresa poştala: mun.Chişinău,str.Uzinelor,9/1 Adresa poştala: Chişinău, str. Testimiteanu 30 Adresa poştala: 

Oficiul central: 

mun. Chişinău, str. Korolenko 2/1 

Adresa juridica: mun. Chişinău, str. Alexandru Cosmescu nr.3 

Telefon: 0-22-902211 Telefon:: 73-33-11 Galina Ivanovna Telefon: (022) 88 43 48, (022) 88 42 44 
(022) 88 42 46 

Fax: (022) 88 42 45 
E-mail: medicamente@capcs.md 

office@capcs.md 
monitorizare@capcs.md 

Cont de decontare: 
MD04ML000000022513093618 

Cont de decontare: 
MD94ML000000002251702316 

IBAN: MD75TRPCCC518430C01859AA 

Banca: BC'Moldindconbank'S.A. Banca: BC'Moldindconbank'S.A. fil.nr.8 
Chişinău 

Banca: MF-TT Chisinau-bugetul de stat 

Adresa poştala a băncii: Adresa poştala a băncii: Adresa poştala a băncii: 

Cod: MOLDMD2X Cod: MOLDMD2X3Q2 Cod: TREZMD2X 
Cod fiscal: 1004601000376 Cod fiscal: 1003600151023 Cod fiscal: 1016601000212 

Semnaturi 
Semnătură autorizata: Semnătură autorizata 

L a L.S. 
Contabil 
înregistrat: nr. 
Trezoreria 
Data: 

mailto:medicamente@capcs.md
mailto:office@capcs.md
mailto:monitorizare@capcs.md
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Declaraţia privind conduita etică şi neimpiicarea în practici frauduloase şi de corupere 

[Ofertantul va semna şi va include această declaraţie în oferta depusă. Declaraţia semnată va fi de 
asemenea inclusă în contractele ofertanţilor cîştigători. Nu se vor permite modificări in formatul 
formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] 

Data: " 15 " septembrie 2020 

Licitaţia Nr.: 20/00072 

Către: Centrul pentru Achiziţii Publice Centralizate in Sanatate 

RAP PHARMA INTERNATIONAL SRL confirmă prin prezenta că: 
[denumirea ofertantului] 

1. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau 
rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, 
conform prevederilor din documentele de atribuire. 

2. în cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia 
respectivă către autoritatea contractantă. 

3. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau 
rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, 
constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei 
licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire,. 

4. In legătură cu procedura respectivă de licitaţie şi cu orice contract care, eventual, ne va fi 
adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăţi către 
angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt 
implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în 
numele autorităţii contractante. 

Semnat: 

Nume: Victor TOMŞA 

Funcţia în cadrul companiei: Director 

Denumirea companiei: RAP PHARMA INTERNATIONAL SRL 



ORDIN DE PLATA NR.: 54 8 TIP.DOC. 1 
DATA EMITERII:14 septembrie 2020 

PLAŢITI: 58600-11 LEI: Cincizeci si Opt Mii Sase Sute 
lei 11 bani 

PLĂTITOR CODUL IBAN 
(R) "Rap Pharma International MD04ML000000022513093618 
" S.R.L. CODUL FISCAL =1004 60100037 6/ 

PRESTATORUL PLĂTITOR CODUL BĂNCII 
suc. "Centru" :MOLDMD2X3Q9 

BENEFICIAR CODUL IBAN 
(R) Centrul pentru Achiziţii MD23TRPCCC518430B01859AA 
Pulice Centralizate in Sanata CODUL FISCAL : 1016601000212/ 
te 

PRESTATORUI 
Ministerul 

. BENEFICIAR 
Finanţelor - Trezoreria de Stat 

CODUL BĂNCII 
:TREZMD2X 

DESTINATIA PLAŢII:/P102/58600,11 Plata p 
entru garanţia pentru oferta la lecitat 
ie publica nr. 20/00072 din 15.09.2020 
Fara TVA 

TIPUL TRANSFERULUI 
NORMAL/URGENT :N 

L.S. 

CODUL TRANZACTIEI:101 
DATA PRIMIRII:14/09/2020 

DATA EXECUTĂRII: 14/09/2020 10^>:0 

(4m?y ; 
SEMNĂTURĂ 1 PRESTATORULUI : 

MOTIVUL REFUZULUI 

SEMNATURILE 

«.«oLDiNSc^ANKr? 


