
A C H I Z I Ţ I I P U B L I 

CONTRACT nr. K11-0466 
de prestare servicii 

cod CPV-79713000-5 

"J/ " ofecr^riKC 20.^o mun. Chişinău 

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă 
I.S. Servicii Pază a MAI IMSP Institutul Oncologic, 

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 
reprezentată prin Directorul general Sergiu SAVA, 

(funcţia, numele, prenumele) 
care acţionează în baza statutului (regulamentului) 

(statut, regulament, hotărâre etc.) 

înregistrat la camera înregistrării de stat 
IDNO 1010600043506 

(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) 
Reprezentată prin Directorul Larisa CATRINICI, 

(funcţia, numele, prenumele) 
care acţionează în baza regulamentului 

(statut, regulament, hotărâre etc.) 

înregistrat la camera înregistrării de stat 
IDNO 1003600151023 

{se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) 
denumit(a) în continuare Prestator 
pe de o parte, 

(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stai) 
denumit(a) în continuare Beneficiar, 
pe de altă parte, 

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 

a. Achiziţionarea serviciilor de pază tehnică denumite în continuare Servicii. 
(denumirea bunului) 

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: 
a) Formularul Contractului; 
b) Specificaţia tehnică şi preţ. 

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor 
discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea 
ordinea de prioritate enumerată mai sus. 

d. în 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. 

e. Beneficiar se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a 
serviciilor prestate, 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. 

i 



1. Obiectul contractului 
1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei din Anexa nr.l , care 

este parte integrantă a prezentului Contract. 
1.2. Beneficiarul predă, iar Prestatorul primeşte sub pază obiectivele enumerate în Anexa 1 

contractului care este parte integrantă a contractului. 
1.3. Paza şi supravegherea obiectivelor luate sub pază tehnică se efectuează permanent în afară 

regimului oficial de activitate. 
1.4. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator. 
1.5. Calitatea Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Serviciile 

prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd 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 la sediile IMSP Institutul Oncologic conform condiţiilor 
stipulate în Anexa 1. 
2.2. Documentaţia tehnică şi cea de însoţire a Serviciilor include: 

1) Originalele facturilor fiscale lunare 2 ex 
şi urmează să fie perfectată şi expediată pe adresa Beneficiarului 
2.3. Prestarea se efectuează începând cu 1 ianuarie anul 2021. 

3. Preţul şi costul total al Contractului şi condiţiile de plată. 
3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind 
indicat în specificaţia din anexa nr. 1 al prezentului contract. 
3.2. Suma totală a prezentului Contract, constituie: 82016.52 (optzeci şi două mii saşesyrezeci lei 52 
bani) lei cu TVA. 
3.3. Beneficiarul achită serviciile prestate prin transfer, în lei moldoveneşti, pe contul prestatorului 
indicat în prezentul contract, în termen de 15 zile calendaristice, din momentul prezentării facturii 
fiscale lunare. 
3.4. Preţul serviciilor pe parcursul derulării contractului nu se modifică . 
3.5 Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul 
Contract. 

4. Condiţiile de predare-primire a serviciului 
4.1. Serviciile se consideră prestate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar, dacă: 

a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi documentele 
de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 

b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; 
4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului lunar un exemplar original al facturii fiscale 
la sfârtitul fiecărei luni de prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de 
către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare 
prevăzut în punctul 3.3 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea 
penalităţii stabilite în punctul 10.5. 
4.3. Prestatorul împreună cu Beneficiarul inspectează şi stabilesc locurile posibile pentru 
pătrunderea persoanelor străine în obiectiv (uşi, ferestre ş.a.), ce necesită echiparea cu mijloace de 
semnalizare paza-incendiu şi fortificare suplimentară conform cerinţelor Prestatorului. 

5. Standarde 
5.1. Serviciile Prestate în baza contractului vor fi în conformitate cu standardele prezentate de către 
furnizor în propunerea sa tehnică. 
5.2. Cînd 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 şi 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) la primirea obiectului spre pază, va inspecta împeună cu persoana responsabilă a 
Beneficiarului obiectivele conform anexei 1, cu întocmirea actului de primirea predare. 
d) să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada contractului. 
e) de comun acord cu Beneficiarul, cel puţin de două ori pe an, verifică starea tehnică a 
obiectivelor păzite, a mijloacelor semnalizare paza-incendiu, stabileşte locurile vulnerabile ce 
necesită a fi fortificate şi întocmeşte un proces-verbal semnat de reprezentanţii ambelor părţi. în 
care se vor indica termenii de înlăturare a încălcărilor depistate. 
f) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru prestarea Serviciilor de către Beneficiar, în 
termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; 
g) va asigura supravegherea şi paza bunurilor materiale ale Beneficiarului primite sub pază 
conform anexei 1. 
h) va asigura sosirea în 3^5 minute a grupei operative la obiectivul păzit în cazul declanşării 
sistemului de semnalizare. 
i) va asigura funcţionarea neîntreruptă a semnalizării pază-incendiu. 
j) va efectua deservirea tehnică a mijloacelor de semnalizare paza-incendiu, reparaţia curentă 
şi restabilirea semnalizării defectate. 
k) să efectueze în termenii de garanţie a exploatării, reparaţia gratis a mijloacelor de 
semnalizare paza-incendiu ieşite din funcţiune nu din cauza „Beneficiarului", iar în cazul 
imposibilităţii reparaţiei lor de a le înlocui. Termenul de garanţie a exploatării mijloacelor 
semnalizare paza-incendiu constituie 12 luni din momentul dării în exploatare. 
1) în cazul ieşirii din funcţiune a semnalizării de pază, să asigure sosirea specialistului pentru 
reparaţia ei în decurs de două ore. 
m) să petreacă instructajul „Beneficiarului" despre ordinea şi regulile utilizării mijloacelor de 
semnalizare pază-incendiu la obiectiv şi conectarea lor la panoul de supraveghere centralizată, 
punând la dispoziţie instrucţiunea scrisă. 
n) va semna un Acord de confidenţialitate prin care îsi asumă angajamentul de a asigura 
confidenţialitatea informaţiilor cu accesibilitate limitată cunoscute de către „Prestator", 
o) va poartă răspunderea materială pentru prejudiciile cauzate Benificiarului prin sustragerea 
săvârsită de la obiectivele si încăperile aflate sub paza, ca rezultăt al neprezentării sau efectuării ne 
conforme sarcinii grupei operative de interventie la obiectul păzit, în termenul indicat în punctul 6.1 
lit. h). în cazul declanşării sistemului de semnalizare, fapt care a favorizat săvîrtire sustragerii 
Prestatorul nu poartă răspundere pentru daunele cauzate Beneficiarului cum ar fi spargerea sticlei de 
la geam, distrugerea lacătelor şi uşilor. Prestatorul nu poartă răspundere materială pentru prejudiciul 
cauzat prin sustragerea săvîrşită în timpul cînd obiectivul nu era luat sub pază. 
p) va poartă responsabilitatea materială pentru prejudiciile cauzate prin sustragerea valorilor 
materiale în rezultatul neparvenirii semnalului de alarmă la dispeceratul de pază ce constituie o 
urmare a neexecutării obligaţiunilor contractuale. Marimea prejudiciului material se stabileste de 
comisia formată din reprezentanţii ambelor părţi, în baza actului de inventariere semnat de către 
reprezentanţii părţilor contractante. 
r) va efectua compensarea prejudiciului material cauzat doar ca urmare a stabilirii vinovăţiei 
sale de către organele de urmărire penală sau în baza hotărîrii instanţei de judecată. Mărimea 
prejudiciului material necesită a fi confirmată documentar, iar calcularea sumei bunurilor materiale, 
a banilor sustraşi, trebuie efectuată împreună cu reprezentanţii „Prestatorului" şi verificate cu datele 
contabilităţii „Beneficiarului" în ziua întîmplării incidentului. Restituirea bunurilor materiale 
„Beneficiarului" se face în prezenţa obligatorie a reprezentantului „Prestatorului", prin întocmirea 
unui act bilateral. Costul bunurilor materiale restituite se exclude din suma totală a mărimii 
prejudiciului material stabilit. 
s) să anunţe persoane responsabile al Beneficiarului în decurs de 15 min în caz de parvenirea 
semnalului de "Alarmă" , semnalului de desparitia luminii si trecerea sistemului de pază la baterii 
de rezervă ori semnalului de descărcarea completă a bateriilor de susţinere sistemului de alarmă, 
t j la parvenirea semnalului "Alarma" să deschide si cercetează obiectul primit sub pază în 
prezenta reprezentantului sau persoanei responsabile al Benificiarului. 
u) să execute reparaţia capitală sau restabilirea mijloacelor tehnice, dacă acestea au ieşit din 



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 livrate, respectând modalităţile şi termenele indicate în 
prezentul Contract. 
c) să nu admită în procesul de exploatare a sistemului de semnalizare deteriorarea acestuia. In 
caz defectării sistemului de semnalizare să înstiinteze Prestatorul pentru întreprinderea măsurilor 
necesare de lichidarea a defectelor. 
d) să execute reparaţia capitală sau restabilirea mijloacelor tehnice, dacă acestea au ieşit din 
funcţiune din vina lui. 
e) să întretină în stare bună uşile, ferestrele si alte noduri cuplate la sistemul de pază. 
f) să informeze Prestatorul, într-un termen nu mai puţin de 15 zile, despre preconizarea 
lucrărilor de constructie (reconstrucţie) sau începerea reparaţiei capitale a încăperolir, reutilarea 
obiectivului, transmiterea acestuia în arendă schimbarea statutului sau a denumirii întreprinderii, 
despre schimbarea regimului sau a profilului de activitate, schimbarea locurilor de pastrare a 
bunurilor materiale, precum si alte activităti de acest gen ce pot duce la modificarea schemei 
sistemului de semnalizare. 
g) înainte de predarea sub pază, să se convingă că în obiectiv n-au rămas persoane, să 
deconecteze aparatele electrice, de gaz si alte surse incendiare. 
h) să ia măsuri pentru reparaţia la timp a surselor de curent electric si reţelei telefonice la care este 
conectat sistemul de semnalizare. 
i) să înlăture urgent încălcările în încălcările în întrarea tehnică a obiectului, ce împedică 
efectuarea pazei (vitrine sau ferestre sparte, uşile stricate.) 
j) să verifice zilnic, împreună cu dispeceratul de pază al Prestatorului capacitatea funcţională a 
butonului de alarmă. Despre defectele depistate în funcţionarea sistemului de semnalizare să anunţe 
imediat Prestatorul. 
k) să nu permită persoanelor străine examinarea sau repararea sistemului de semnalizare. 
1) să nu divulge persoanelor străine informaţia privitoare la modul de utilizare a mijloacelor 
SPI si codul Obiectivuluii primit de la dispeceratul de pază. 
m) să înstiinteze imediat Prestatorul si să ia măsuri pentru inviolabilitatea locului incidentului 
până la venirea reprezentanţilor Prestatorului în caz cînd la deschiderea obiectivului vor fi observate 
semne de pătrundere sau de violare a integritătii acestuia. 
n) să prezinte Prestatorului lista persoanelor gestionare cu drept de a preda si a scoate 
obiectivul de sub pază cu adresele si telefoane de contact a acestora si să informeze Prestatorul 
despre modificările în lista persoanelor cu drept de gestionare. în cazul declanşării sistemului de 
semnalizare, persoanele care au conectat obiectivul la pază sunt obligate să se prezinte în timp de 
două ore la obiectiv pentru îl deschide si îl cerceta împreună cu reprezentanţii Prestatorului. 
Prestatorul oferă transport de la ora 23.00 până la 06.00, doar în limita teritoriului deservit, 
o) să suporte toate cheltuielile de reparaţie si renovare a mijloacelor SPI. 
p) în procesul exploatării sistemului semnalizării pază-incendiu, a nu admite exploatarea 
neglijentă care ar duce la defecţiunea sistemului. 
r) să asigure la obiect linie de telefon funcţionabilă, energie electrică si lista persoanelor care 
au dreptul de a conecta si de a deconecta obiectivul de la dispeceratul de pază. 
s) să asigure accesul liber a specialistelor Prestatorului la mijloace SPI în timpul deservirii 
tehnice planificate sau reparaţia lor. 

7. Forţa majoră 
7.1. Părţile sînt 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 pămînt, 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) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. 
7.3. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie 
să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod 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 de către: 
a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în 

prezentul Contract; 
b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare; 
c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a 

Serviciilor; 
d) Prestator sau Beneficiar în caz de 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 celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 
8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea 
notificării. In cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare are 
dreptul să prezinte documentele corespunzătoare Agenţiei Achiziţii Publice pentru înregistrarea 
declaraţiei de reziliere. 

9. Reclamaţii 
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul 
recepţionării lor. 
9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sânt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile 
lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate. 
9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data primirii acestora şi să comunice Beneficiarului despre decizia luată. 
9.4. Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, de a prelua prestarea serviciilor în cauză, 
Beneficiarului, cantitatea serviciilor ne prestate , iar în caz de constatare a calităţii 
necorespunzătoare - să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 
9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea serviciilor prestate în limitele stabilite, inclusiv 
pentru viciile ascunse. 
9.6. în cazul devierii de la calitate cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de 
partea vinovată. 

10. Sancţiuni 
10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Benificiar este Garanţia de 
bună execuţie în mărime de 5% din valoarea contractului depusă de Prestator pe contul 
Beneficiarului la momentul semnării contractului.. 
10.2. Pentru refuzul de a Presta serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va retine garanţia de 
bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile 
punctului 10.1., în caz contrar Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a 
contractului. 
10.3. Pentru refuzul de a Presta serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o 
penalitate în valoare de 5 % din suma totală a contractului. 
10.4. Pentru prestatre cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare 
de 0,1% din suma serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din 
suma totală a prezentului Contract. 
10.5. Pentru achitarea cu întârziere, Benificiarul 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 

11. Drepturi de proprietate intelectuală 
11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate. 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 

12. Dispoziţii finale 
12.1. 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. 



12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate 
anterior îşi pierd valabilitatea. 
12.3. 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 sînt valabile numai în cazul în care 
au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 
12.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în 
prezentul Contract unor terţe persoane fară acordul în scris al celeilalte părţi. 
12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare care se remit către: 

1. Prestator - un exemplar; 
2. Beneficiar - un exemplar; 

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la 
3 l/decembrie/_2021_. 
12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, 

20 . 

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor: 

Prestatorul Beneficiarul 
f.S. Servicii Pază a MAI IMSP Instirtutul Oncologic 

Adresa poştală: MD-2012 mun. Chişinău, Adresa poştală: mun. Chişinău, str. 
str. Mitropolit Varlaam 79 Testemitanu 30 

Telefon: 022-256-248 Telefon: 0-22-72-59-70. 0-22-85-24-45 
BC "Moldinconbank" SA suc.„Centru" 

Chişinău 
BC "Moldinconbank" SA 

Cod MOLDMD2X309 Cod: No MOLDMD2X302 

IBAN MD05ML000000002251909655 IBAN MD94ML000000002251702316 

Cod fiscal: 1010600043506 Cod fiscal: 1003600151023 

Cod TVA: 0506298 Cod TVA: 0206497 

Semnăturile părţilor 

Semiţătbjpayautori^aita: 
ÂhMJIl/Y/ 

hiiîz 
m s teii-

Semnătura autorizată: 

J// 
ttiasm' 

W W f 

fiW- M t ' e î i J? o M m t y i 



r 



o 

"o o fi o 
" 3 
fi 

Vi 
fi 

&< 

î/3 

3|BUO!iUaAUOO 
!!jB|B}SU| |e)01 - i rr. 

X oo 
w 

(ţueosjmuini 
+3!)snoB)doosoqojîS 

<N 
o" ® - - - = 

ojţsnoB BU3Jjs T-

O O o o o o o 
O > oipey v/S o o - o o o o 

o 
!5 
o 

Hdl 'dSVd V/a 
r— 
O o o (N e> - -

JS 
0) 
n 
re 
w 

XI/MS ejapiijosap 
ap ajeozjjjaAv 

T~ 
O - ON r- VO re 

-
o JS 

0) 
n 
re 
w 

GAjGzoj ap asjns co 
o" o — O o o — 

3 
'•5 

Bjnp|B0 
ap ajeozjţjaAV 0,

02
 

o o O o o o 

c ® 
o c 

usBiiunj 
ap ajeozj^idAV 

T-
o" o o O o o o 

)C0 N re a 
"5 
3 
E 0) » 
"Ut 
i— 

ajţejqjA 
ap ajeoziijaAv 

co 
o" o o O o o o )C0 N re a 

"5 
3 
E 0) » 
"Ut 
i— 

uosej)|n+3Uţauin|OA) 
aţeujqiuoo 
ajieozipaAV 

00 
o" o o O o o o 

)C0 N re a 
"5 
3 
E 0) » 
"Ut 
i— 

oiyosBJiirn 
ajBOzi^iaAV 

IO 
o" o o o o o o 

o 
o 
o 
re 
o 

(oiţsnoe+ouţaujnioA) 
aţeujquioo 
0JBOZI|i9AV 

o" o o o o V£> o 

E 
3 

ojţsnoe ajeozjpaAV o" o o o o O o 
k. 

>re 

E 
3 

ouţauinioA 
ajeozjţjaAv 

"t 
o" m ei Tf- r- OV TT o 

Z ajapujţxa ap |npo|/\| CS 
o" o (N o o O o 

ajeoţe6nBpe 
ejnjeiABio 

Tt 
O o O o o O o 

lojţuoo ap noued r--
r- - ei - CN - o 

joţeţjiuaojpe^j 0~ - ei — CN - -

A
dr

es
a 

T
es

te
m

ita
nu

 3
0 

T
es

te
m

ita
nu

 3
0 

T
es

te
m

ita
nu

 3
0 

T
es

te
m

ita
nu

 3
0 

T
es

te
m

ita
nu

 3
0 

T
es

te
m

ita
nu

 3
0 

D
en

um
ir

ea
 

C
as

a 
D

ep
oz

it 
fa

rm
ac

eu
ti

c 
(c

en
tr

al
, 1

,2
,3

,4
) 

Se
rv

ic
iu

l 
R

ad
io

te
ra

pi
a 

in
tr

ac
av

ita
ra

 1
 

Se
rv

ic
iu

l 
R

ad
io

te
ra

pi
a 

ex
te

rn
a 

2 
L

ab
or

at
or

ul
 m

ed
ic

in
a 

nu
cl

ea
r, 

ca
b.

10
7,

10
9 

P
os

t 
de

 p
az

a 

To
ta

l: 

•JN - <N m tn SO 



Anexa nr.3 
La contractul nr. K11-0466 V 

Din M & 

SPECIFICAŢIA 

N/o 
Denumirea mărfii/serviciului 

Paza 
Fără TVA Cu TVA 

Cantitatea total 
Inclusiv pe luna: 

Ianuarie 
Februarie 

Martie 
Aprile 

Mai 
Iunie 
Iulie 
Iulie 

August 
Septembrie 
Octombrie 
Noiembrie 
Decembrie 

Suma alocaţiilor total pe perioada 68347.08 82016.52 
Inclusiv de luni: 

Ianuarie 5695.59 6834.71 
Februarie 5695.59 6834.71 

Martie 5695.59 6834.71 
Aprilie 5695.59 6834.71 

Mai 5695.59 6834.71 
Iunie 5695.59 6834.71 
Iulie 5695.59 6834.71 

August 5695.59 6834.71 
Septembrie 5695.59 6834.71 
Octombrie 5695.59 6834.71 
Noiembrie 5695.59 6834.71 
Decembrie 5695.59 6834.71 

Articolul clasificaţiei bugetare 
Alineatul 

"Prestator 

aJfyk'şu X 


