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ACORD ADIŢIONAL Nr.l ^ 

la contractul Nr.355-ESC din 20.10.2020 
LP Nr.20/00074 din 22.09.2020 

Prezentul acord este semnat astăzi „25" martie 2021, între "Esculap-Farm" SRL, 
•V « ^ 

in persoana dlui Director Oleg SILI,IMSP Institutul Oncologic, în persoana dnei 
Director Larisa CATRINICI şi Centrul pentru achiziţii publice centralizate în 
sănătate, în persoana dlui Director Ivan ANTOCI, în scopul modificării Contractului 
Nr.355-ESC din 20.10.2020 (numit în continuare Contract). 

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru 
achiziţionarea de medicamente al Centrului pentru achiziţii publice centralizate în 
sănătate. 

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte 
din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare. 

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: 

1. Suma totală a contractului (11 165 548,03201ei MD) se majorează cu 
521 821,4400lei MD. 

2. Pct. 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti 
şi constituie: 11 687 369,4720 lei MD (Unsprezece milioane şase sute optzeci şi şapte mii trei 
sute şaizeci şi noua lei 4720 bani) Iei MO". 

3. Specificaţia bunurilor ce se majorează: 





Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare 
după înregistrare, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din 

trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. 

'Esculap-Farm" SRL IMSP Institutul Oncologic Centrul pentru achiziţii publice 
centralizate în sănătate 

Cod Fiscal: 1003600045740 

Adresa depozit: mun.Chişinău, 

b-dul Dacia, 58/10; 

Tel.(022) 497999, (022) 450288; 

Cont IBAN: 

MD40AG000000022512988270 

BC'Moldova-Agroindbank" SA 

Fil.Chişinău-Centru; 

Cod AGRNMD2X723; 

Director 
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Cod fiscal: 1003600151023 

Adresa poştală:mun. Chişinău, 

str. Testemitanu, 30; 

Tel.(022) 73-33-18, 73-33-11 

Cont de decontare: 

MD94ML000000002251702316, 

Banca: MF-TT Chişinău 

Bugetul de stat; 

Codul băncii: 

Dire 

Cod fiscal: 1016601000212 

Adresa juridică: mun. Chişinău, 

bd. Grigore Vieru, nr.22/2; 

Tel.(022)222490, 222445, 222362 

ContIBAN: 

MD75TRPCCC518430C01859AA; 

Banca: MF-TT Chişinău 

Bugetul de stat; 

Codul bMj£F:TR£ Q2X: 

Director 
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