
A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E 

CONTRACT nr.lOl-VM 
de achizir. nare a serviciilor de valoare mică 

Cod CPV: 71356200-0 

11 martie 2021 mun. Chişinău 

"Consionvit-Prim" SRL IMSP Institutul Oncolosic, 
reprezentată prin Director I n D A MI \ N 

care acţionează în baza Stătu: - . 
denumit(a) în continuare Pre . 
nr. 1009604003683 
pe de o parte, 4 

reprezentată prin Director Larisa CATRINICI, 
care acţionează în baza Regulamentului, 
denumit(a) în continuare Beneficiar 
înregistrat (ă) în Registrul de Stat 
nr. 1003600151023 
pe de o parte, 

ambii (denumiţi(te) în cor.:::.. _ _ : prezentul Contract referitor la următoarele: 

a. Achiziţionarea Servicii r , - - •- ~ . pentru lucrările de reparaţii, care vor fi executate pe 
parcursul anului 2021 

b. Prezentul Contract va r : 
discrepanţe sau inconse- . 
ordinea de prioritate enurr: 

:r.uare Servicii), 

".uturor altor documente componente. în cazul unor 
"rie componente ale Contractului, documentele vor avea 

c. în calitate de contravaloare 
prin prezenta să presteze 
prevederile Contractului 5..: 

d. Beneficiarul se obligă rr. 
serviciilor, precum şi a înlJ 
deveni plătibilă conform r:= 

1.1. Prestatorul îşi asumi 
1.2. Beneficiarul se ob.._ 

Prestator. 
1.3. Calitatea Serviciilor 

prestate în baza contractului vor : 
standard sau reglementare aplica; 
origine Beneficiarului. 

nr.ează a fi efectuate de beneficiar, prestatorul se obligă 
r . : a iile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu 

- vl:ească prestatorului, în calitate de contravaloare a 
Ier. preţul Contractului sau orice altă sumă care poate 

in termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 

Obiectul Contractului 
_ Serviciile conform prezentului Contract. 

- achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de 

--rar ' .-tele de calitate indicate în contract. Serviciile 
r. aieate în contract. Cînd nu este menţionat nici un 

. " . . - '._:'._ariele sau alte reglementări autorizate în ţara de 

Prestarea Serviciilor se e*;. 
anului 2021 

2.1. Documentaţia de î n s c r 

>i c«. n Jitii de prestare 
. .1 ": " :. la necesitate IMSP IO pe parcursului 

/ f 



- factura fiscală 2 ex 
act primire-predare 2 ex 

2.2. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la 
momentul finisării prestării serviciilor. 

3. Preţul şi condiţii de plată 
3.1. Preţul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti. 
3.2. Suma totală a prezentului Contract se va stabili de facto, conform facturilor fiscale, ( 1,1% 

din volumul lucrărilor executate), dar nu va depăşi 199 000,00 lei (una suta nouăzece şi nouă mii de lei, 
00 bani) lei MD, (nu este plătitorul TVA). 

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: conform facturilor în termen de 30 

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

prezentul Contract. 
4. Condiţii de predare-primire 

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă: 
a) cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Contract şi documentele de însoţire 

conform punctului 2.2 al prezentului Contract; 
b) calitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Contract; 
4.2. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarul un exemplar original al facturii fiscale odată 

cu 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 3.4 corespunzător 
numărului de zile dejntîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. 

5. Standarde 
5.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator 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. In 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 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 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 
8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 
8.2. Contractul poate fi reziiiat 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 r.erespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; 
c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; 
d) Prestator sau Beneficiar ir. caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate 

conform prezentului Contract. 
8.3. Partea iniţiatoare a reziiierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile 

lucrătoare celeilalte Părţi despre ir.ier.ţiile ei printr-o scrisoare motivată. 
8.4. Partea înştiinţată es:e e r i j a t ă să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea 

notificării. în cazul în care li:ia:ai r... es:e soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia 
rezilierea. ' 

9. Reclamaţii 
9.1. Reclamaţiile priviri car.:i:a:ea Serviciilor prestate sînt înaintate Prestatorului la momentul 

recepţionării lor, fiind confirmate rr:r.:r-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului. 
9.2. Pretenţiile privind cai::a:ea serviciilor livrate sînt înaintate Prestatorului în termen de 5 zile 

lucrătoare de la depistarea defic:er.:ei:: _e calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o 
organizaţie independentă neu:ri ş: a_:: r.za:! in acest sens. 

9.3. Prestatorul este o'ri:_~: : 1 examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data primirii acestora şi să corr.ur.. c r 3 er.ef:c ..rului despre decizia luată. 

9.4. în caz de recunoaşte:. _ _:e:er.:iiior. Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să presteze 
suplimentar Beneficiarului ca:'.\\-~:.. serviciilor neprestate, iar în caz de constatare a calităţii 
necorespunzătoare - să le subs:i:_ r s.'. e corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 

9.5. Prestatorul poartă răsr_::ae:e rer.tru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru 
viciile ascunse. 

9.6. în cazul devierii de ia ... :a:ea : : n fumată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia 
independentă neutră sau autoriza:! ir. acer. ser.s. cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate 
de partea vinovată. 

10. Sancţiuni 
10.1. Pentru refuzul de a r:es:_ >er :c:ile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o 

penalitate în valoare de 5 % din s-rr.a :::aiâ a contractului. 
10.2. Pentru prestarea cu ir.:i:r..:e - Serviciilor. Prestatorul poartă răspundere materială în valoare 

de 0,1% din suma Serviciilor ner:es:_:e rer.:ru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma 
totală a prezentului Contract. în car_ r. care ir.tirzierea depăşeşte 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a 
presta Serviciile prevăzute în prezer.:... I r.:rac: 

10.3. Pentru achitarea cu i r : '~ r er.ericiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % din 
suma Serviciilor neachitate. per.:ru a: ie întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală 
Serviciilor neachitate. 

* 11. D r e p t u r i de proprietate intelectuală 
11.1. Prestatorul are obliga::- s i c . r ..rească Beneficiarul împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni ir. . r ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, măre: ir : r . e e:c . iegate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legă:_rl ... - .ie achiziţionate, şi 

b) daune-interese, costuri, taxe • creir_ieii de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încălcare rezultă din respec:_re_ i _:e:aiai ae sarcini întocmit de către achizitor. 

12. Dispoziţii f inale 
12.1. Litigiile ce ar putea rez'-."_ a - r:ezer.:ui C:r.:ract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 

amiabilă. în caz contrar, ele vor fi . . ' r exar"..r.are ir. instanţa de judecată competentă conform 



legislaţiei Republicii Moldova. 
12.2. De la dalta 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 două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte 
un exemplar pentru Prestator şi Beneficiar. 

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la 31.12.2021, 
12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, 

2021 

12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. 

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor 

PRESTATOR BENEFICIAR 

„Consionvit-Prim" SRL IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC 
Or.Donduşeni str.M.Eminescu 24/2 ap.3 mun. Chişinău, str.N.Testemiţanu 30 
Telefon: 0251-24994; 069116070; 078870248 Telefon (022)852-670 
IBAN: MD78ML 000000002251727242 IBAN: MD94ML000000002251702316 
Banca: BC Moldindconbank SA Banca: BC „Moldindconbank" SA 
Cod: MOLDMD2X327 Filiala „Testemiţeanu" 
Filiala or.Donduşeni Cod: MOLDMD2X302 
Cod fiscal: 10096040036832 Cod fiscal: 1003600151023 
Cod TVA: « Cod TVA:0206497 

14. Semnăturile părţilor / \ 
PRESTATOR BENEFICIAR 

Semnătura autorizată: j J ^ ^ 
Q f W i 

Semnătura autorizata: « y' £ - ^ 
L.Ş. L.S. 



Anexa nr.l la contrac::-.. 
nr.lOl-VM din ll.0S.2r.: 

SPECIFICAŢIA TEHNICĂ ŞI DE PREŢ SERVICIILOR 

Nr. 
d/o 

Denumirea serviciului cantitatea Preţul lei Suma lei 

1 
Servicii responsabil tehnic pentru lucrările de 

reparaţii, care vor fi executate pe parcursul anului 
2021 

1 199 000,00 199 000,00 

TOTAL 199 000,00 199 000,00 

„Prestatorul": 

Director CATRINICI 

4 

* 

Director 


