
CONTRACT Nr. 1 
de achiziţionare serviciilor de calcul fizico-radiologic a barierilor staţionare/mobile de protecţie radiologică 

Cod CPV: 73100000-3 Servicii de cercetare şi de dezvoltare experimentală 
RD05-4 In fizică 
LA49-7 Pentru unitatea de radiologie 

4 ianuarie 2021 mun.Chişinău 

Prestator de servicii: 
ALARAD SRL 

Autoritatea contractantă: 
IMSP Institutul Oncologic 

Hustuc Alexandru 
Statutului 

reprezentată prin Director 
care acţionează în baza 
denumit(-a) în continuare 
IDNO: 1014600017059 din 20.05.2014 
pe de o parte, 

Executor 

reprezentată prin 
care acţionează în baza 
denumit(-a) în continuare 
IDNO: 1003600151023 din 
pe de altă parte, 

Medic-sef Larisa Catrinici 
Statutului 
Beneficiar 

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: 
Prezentul Contract este întocmit în conformitate cu documentele enumerate mai jos cu completări specifice serviciilor prestate/executate: 
i) Lege Nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice (MO Nr.197-205, 31.07.2015), 
ii) HG Nr.665 din 27.05.2016 Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică (MO Nr.150,31.05.2016), 
iii) Formular F5.2 Contract-model. Documentaţia standatd pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii. Publicat de Agenţia Achiziţii 
Publice (http://tender.gov.md/ro) 
iv) HG Nr.451 din 24.07.2015. Regulamentul cu privire la radioprotecţie, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie 
intervenţională (MO Nr.197-205,31.07.2015) 
a. Achiziţionarea "serviciilor de calcul fizico-radiologic a barierilor staţionare/mobile de proţecţie radiologică", denumite în continuare Servicii, 
conform procedurii de achiziţii publice de tip l / nr. ' ^ din în baza deciziei grupului de 
lucru al Beneficiarului din „ " 20 . 
b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: 
i) Anexa Nr.1 (Specificaţii) la prezentul Contract; 
ii) Specificaţia tehnică, 
iii) Specificaţia de preţ, 
iv) Autorizaţia Radiologică, Agenţia Naţională p-u Reglementarea Activităţilor Nucleare şi Radiologice, Nr. 0893 din 15.06.2020 (fotocopie). 
c. 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. 
d. în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Executorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului 
Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. 
e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Executorului, 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. 
f. La efectuarea Serviciilor repetate (de ex. Recalcul din cauza schimbării condiţiilor din partea beneficiară) Beneficiarul va achita Executorului 
serviciile adăugătoare în conformitate cu acordul adiţional (in formă de Anexă) semnat de către Părţi. 
g. Executorul nu poartă răspundere pentru dereglările instalaţiilor radiologice a Beneficiarului şi numai evidenţiază 
corespunderea/necorespunderea criteriilor de acceptabilitate bazate pe caracteristici de performanţă fizică(de inginerie) sau măsuri de siguranţă 
conform standardelor specificate. 

1. Obiectul Contractului 
1.1. Executorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiilor (Anexa Nr. 1 - parte integrantă a prezentului Contract). 
1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Executor. 
1.3. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau 
*eg ementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. 
V4, Termenele de garanţie: valabilitatea Rapoartelor în baza Serviciilor prestate este 1(unu) an. 
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2. Termeni şi condiţ i i de prestare 
2.1. Prestarea Serviciilor se efectuează de către Executor în termenele prevăzute de graficul de prestare. în caz dacă nu este specificat în Anexa 
Nr.1, prestarea Serviciilor va avea loc timp de maximum 30 zile lucrătoare din ziua încasării plăţii pe contul Executorului. 
2.2. Documentaţia de însoţire a Serviciilor include: 
1) Factura fiscală - cîte 1(unu) exemplar pentru Executor şi Beneficiar; 
2) Actul de predare-primire a serviciilor - cîte 1 (unu) exemplar pentru Executor şi Beneficiar. 
2.3. Originalele documentelor prevăzute în par.2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul începerii prestării Serviciilor. Prestarea 
Serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. 
2.4. După semnare şi schimb de Documentaţie de însoţire Părţile se asigura ca orice diferenţă de înţelegere între Executor şi Beneficiar este 
rezolvată, iar prevederile prezentului Contract sînt îndeplinite integral. 

3. Praful şi condiţ i i de plată 
3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în Specificaţii (Anexa Nr.1). 
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: 
38220 (treizeci şi opt mii două sute douăzeci ) iei 00 bani 
3.3. Achitarea plăţilor pentru Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti. 
3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: timp de 10 zile lucătoare după prezentarea documetelor indicate în par. 2.2 . 
3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Executorului indicat în prezentul Contract. în acest scop, Beneficiarul se 
obligă să înainteze Ordinul de plată (transfer) spre achitare Trezoreriei respective, acesta constituind momentul de executare a plăţii. 

4. Condiţ i i de predare-primire 
4.1. Serviciile se consideră predate de către Executor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: 
a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţii (Anexa Nr.1) şi documentele de însoţire conform par. 2.2 al prezentului 
Contract; 
b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţii (Anexa Nr.1); 
c) este prezentat Raportul (Buletin) - 1(unu) exemplar pentru fiecare înstalaţie radiologică pentru Beneficiar. 
4.2. Executorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. 
Pentru nerespectarea de către Executor a prezentei clauze, Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în par.3.4 
corespunzător numărului de zile de întîrziere si de a fi exonerat de achitarea oenalitătii s tabi le în Dar.10.3. 

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

8. Obligaţii le Părţilor 
6.1. în baza prezentului Contract, Executorul 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/e-mail sau telegramă autorizată, 
despre disponibilitatea prestării Serviciilor; 
c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele 
prezentului Contract; 
d) să asigure integritatea şi calitatea Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Beneficiar. 
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, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 

7. Forţa ma jo r i 
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. 
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8. Rezilierea 
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 Executorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract; 
b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Executor a termenelor de prestare stabilite; 
c) Executor în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; 
d) Executor 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. în cazul în care litigiul nu este soluţionat în 
termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezilierea. 

9. Reclamaţii 
9.1. Reclamaţiile privind cantitatea serviciilor prestate sînt înaintate Executorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit 
în comun cu reprezentantul Executorului. 
9.2. Pretenţiile privind calitatea serviciilor prestate sînt înaintate Executorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate 
şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens(ANRÂNR). 
9.3. Executorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice 
Beneficiarului despre decizia luată. 
5.4. In caz de recunoaştere a pretenţiilor, Executorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze suplimentar Beneficiarului serviciile neprestate, 
iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare - să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 
9.5. Executorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 
9.6. în cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, 
cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. 

10. Sancţiuni 
10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Beneficiar este , 
în cuantum de % din valoarea contractului. 
10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care 
ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Executorul suportă o penalitate în valoare de 1.00% din suma 
totală a contractului. 
10.3. Pentru prestarea cu întîrziere a Serviciilor, Executorul poartă răspundere materială în valoare de 0,10% din suma Serviciilor neprestate, 
pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1.00% din suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte 30 zile, se 
consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract şi Executorul i se va reţine garanţia de bună executare a 
Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile p.10.1. 
10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,10% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi 
de întîrziere, dar nu mai mult de 5.00 % din suma totală a prezentului Contract. 

11. Drepturi de proprietate intelectuală 
11.1. Beneficiarul are obligaţia să despăgubească Executorul 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 Serviciile prestate, şi 
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 Beneficiar. 
11.2. Executorul asigură confidenţialitatea datelor obţinute de la Beneficiar pe perioada Serviciilor de testări. După expirarea termenului prezentului 
Contract Serviciile devin bunuri cu drept de proprietate exclusivă a Beneficiarului. Executorul poate folosi datele obţinute de la Beneficiar numai în 
scopuri ştiinţifice şi/sau pentru îmbunătăţirea lucrărilor/serviciilor proprii. 

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 părţi fără acordul în scris 
al celeilalte Părţi. 

12.5. Prezentul Contract este întocmit în 2(două) exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Executor şi Beneficiar. 

20210104 0102IMSP IO (01) Contract CalcProt - Contr.AP Pag. 3 din 6 



12.6.12.6Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la una din Trezoreriile Regionale ale 
Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată 
ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. 
12.7. Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2021. 
12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.. 
12.9. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi 
anul indicate mai sus. 

Prestator de servicii 
ALARAD SRL 
Adresa: mun.Chişinău, str.Drumul Schinoasei, Nr.64 
Telefon: 069-870696 
e-mail: alaradgrup@gmail.com 
IBAN IVID85AG000000022512299245 
Banca BC „MOLDOVA-AGROINDBANK" SA, 
beneficiară filiala Nr. 16 Chişinău 
Codul băncii AGRNMD2X451 
IDNO 1014600017059 

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor 
Autoritatea contractantă 
IMSP Institutul Oncologic 
Adresa: 
Telefon: 
e-mail: 
IBAN 
Banca 
beneficiară 
Codul băncii 
IDNO 

mun. Chişinău, str. N. Testemitanu, 30, 
OM 

MD94MLOQOOOOOQ22517Q2316 
BC "Moldindconbank" SA Filiala "Testemitanu" 

MQLDMD2X302 

14. Semnăturile Părţilor 
Prestator de servicii 
Semnătura autorizată: 

L.S. 

Conta 
înregistrat 
Trezoreria: 
Data: 
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Anexa Nr. 1 
din 4 ianuarie 2021 

la Contractul Nr. 1 
din 4 ianuarie 2021 

Specificaţii 
1.0 Specificaţia termenilor de prestare a Serviciilor 
1.1 Părţile stabilesc următorul grafic de prestare a Serviciilor: timp de 30 zile lucrătoare după semnarea Contractului 

2.0 Specificaţia documentelor (fotocopii) a fi prezentate de către Beneficiar 
2.1 Pentru efectuarea Serviciilor, Beneficiarul prezintă Executorului fotocopiile următoarelor documente: 

- Certificat/Extras de înregistrare a întreprinderii (IDNO); 
- Avizul de amplasare pentru instalaţia radiologică solicitată, eliberat de organul de supraveghere de stat; 
- Autorizaţia radiologică parţială de proiectare/de construire/de montare pentru instalaţia radiologică/înăperea solicitată, eliberată de organul 

de supraveghere de stat; 
- Proiectul arhitectural (după caz) cu Nota explicativă, alte acte (de ex. Actele lucrărilor închise) după necesitate; 
- Descrierea procedurilor(investigaţiilor) medicale; 
- Planul încăperilor(cu indicarea dimensiunilor pereţilor) cu specificaţia barierelor existente (grosimea, materialul) şi descrierea spaţiilor 

adiacente (verticală şi orizontală); 
- Planul amplasării instalaţiei cu indicarea distanţelor de la isocentru sursei pînă la barierele staţionare existenteţverticală şi orizontală); 
- Documentaţia tehnică a instalaţiei radiologice. 

3.0 Specificaţia de preţ 
3.1 Specificaţia serviciilor de calcul fizico-radiologic a eficienţei ecranelor (mobile/staţionare) de protecţie radiologică: 

Nr. Denumirea Unitatea de 
măsură 

Cantitatea 
activelor/ 
volumul 

serviciilor/ 
lucrărilor 

Preţ 
unitar, lei 

Valoarea, 
lei 

TVA, 
lei 

Suma, lei 

Calculul fizico-radiologic a eficienţei ecranelor 
(mobile/staţionare) de protecţie radiologică, inclusiv: 
LINAC 6 MV Om/oră 46.00 33'360.00 

1 Accelerator ore 4.00 2'640.00 
2 Date primare ore 2.00 1'320.00 
3 Metoda de calcul ore 8.00 9'120.00 
4 Calculul radiaţie primară ore 4.00 2'640.00 
5 Calculul radiaţie secundara ore 7.00 4'620.00 
6 Recomandări, Note ore 7.00 4'620.00 
7 Condiţii interne (clima, ventilare, etc) ore 3.00 2'400.00 
8 Condiţii pentru mediu ore 3.00 2'400.00 
9 Evaluarea condiţiilor de situaţii de urgenţă radiologică ore 8.00 3'600.00 

Controlul de autor Om/oră 15.00 4'860.00 
Total Om/oră: 61.00 

I 
Total, lei: 38720,00 

Notă Preţurile sînt in conformitate cu Lista de preţuri (PriceList) serviciilor de calcul fizico-radiologic a eficienţei 
ecranelor (mobile/staţionare) de protecţie radiologică, Aprobate în ALARAD SRL prin Ordinul Nr. 1 din 02.01.2017 

r 

Suma totală: 38220 (treizeci şi opt mii două sute 

Executor: 
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