
Contract-model (F5.1)

A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT Nr.
de achizi(ionare a bunurilor

Cod CPV: 15800000-6

2017 mun. Chiginiu

Furnizorul de bunuri Autoritatea contractantl

reprezentati prin

care acf ion eazd in baza Statutului,

denumit in continuare Vinzdtor

pe de o parte,

IMSP Spitalul Ctinic Republican ,,Timofei

Moqneaga" reprezentatd prin director - dl.

Anatol CIUBOTARU, care aclioneazd in baza

regulamentului, denumit(a) in continuare

Cumpdrdtor, pe de altd parte,

ambii (denumili in continuare Pdrli), au incheiat prezentul Contract referitor la

a. Achizilionarea Produselor alimentare pentru semestru II al anului
continuare Bunuri, Cod CPV: 15800000-6, conform LP nr. 18/01924 din

in baza deciziei grupului de lucru al Cumpdrdtorului nr.

urmdtoarele:
2018, denumite in

din

b. Urm[toarele documente vor fi considerate p6(i componente gi integrale ale Contractului:

a) Formularul contractului;
b) Specificafiabunurilor;
c) Declarafia privind conduita etic6 gi neimplicarea in practici frauduloase gi de

corupere (F3.4);

d) Garantia de bun[ execufie.

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. in cazul unor

discrepanJe sau inconsecvenfe intre documentele componente ale Contractului, documentele

vor avea ordinea de prioritate enumerat6 mai sus.

d. in calitate de contravaloare a plililor care uffneazd a fr efectuate de Cumpdrdtor, Vinz6torul se

obliga prin prezenta sd livreze Cump6rdtorului Bunurile gi sI inlEture defectele lor in
conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.



e. Cump5rdtorul se obligd prin prezenta sI pldteascd Vinz[torului, in calitate de contravaloare a

livrdrii bunurilor, precum gi a inlItur[rii defectelor lor, preful Contractului sau orice alt6 sumd

care poate deveni plltibild conform prevederilor Contractului in termenele gi modalitatea

stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vinz6torul igi asumd obligafia de a livra Bunurile conform SpecificaJiei, care este

parte integrantd a prezentului Contract.

1.2. Cumplrdtorul se oblig6, la rindul s6u, sd achite gi sd receplioneze Bunurile livrate de

Vinz[tor.
1.3. Calitatea Bunurilor se atest[ prin certificatele de calitate indicate in SpecificaJie.

Bunurile livrate inbaza contractului vor respecta standardele indicate in Specificalie. Cind nu este

menfionat nici un standard sau reglementare aplicabild, se vor respecta standardele sau alte

reglementiri autorizate in fara de origine a produselor.

2. Termeni gi condifii de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectueazd de cdtre Vinz6tor, in condilii Incoterms 2013,
DDP, la necesitate, pe parcursul semestrului II al anului 2018 conform graficului de livrare
indicat in specificafia produsului.

2.2. Documentafia de insofire a Bunurilor include:

a) Originalele facturilor fiscale;
b) Certificatul de calitate/conformitate

2.3. Originalele documentelor prev[zute in punctul2.2 se vor prezenta Cump5rdtorului cel
tirzlt la momentul livrdrii bunurilor la destinali a finald. Livrarea produselor se considerd incheiatd
in momentul in care sint prezentate documentele de mai sus.

3. Preful pi condifii de platl

3.1. Preful Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenegti,
fi ind indicat Specifi cafia prezentului Contract.

3.2. Suma total[ a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilegte in lei moldovenegti gi

constituie: lei, banil lei MLD.
3,3. Achitarea pldfilor pentru Bunurile livrate se va efectua in lei moldovenegti.

3.4. Metoda gi condiliile de platl de c6tre Cumpirltor vor fi: prin transfer, in 90 zile, dupl
livrarea fieclrei partide.

3.5. Plfiile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare alYirudtorului indicat
in prezentul Contract.

4, Condifii de predare-primire

4.1. Bunurile se consider[ predate de cltre Vinzdtor gi recepfionate de cdtre Cump6rdtor
dac6:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informaliei indicate in Specifica{ie gi documentele de

insofire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b) calitatea Bunurilor corespunde informafiei indicate in Specificafie;
c) ambalajul gi integritatea Bunurilor corespunde informaliei indicate in Specificafie.

4.2. Vinzdtorul este obligat sE prezinte Cumpdrdtorului un exemplar original al facturii

fiscale odat[ cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plefii. Pentru nerespectarea de cdtre Vinzdtor
a prezentei clauze, CumpIr6torul igi rezervd, dreptul de a majora termenul de achitare prevdzut in
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punctul 3.4 corespunzltor numirului de zile de intirziere gi de a fi exonerat de achitarea penalitalii
stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde
5.1. Produsele furnizate inbaza contractului vor respecta standardele prezentate de cdtre

furnizor in propunerea sa tehnic6.

5.2. Cind nu este menlionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor respecta
standardele sau alte reglementlri autorizate in fara de origine a produselor.

6. Obligafiileplrfilor
6.1. inbazaprezentului Contract, Vinzdtorul se oblig6:
a) s[ livreze Bunurile in condiliile prevlzute de prezentul Contract;
b) sE anunle Cump5r[torul dup6 semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile

calendaristice, prin fax sau telegraml autorizatd., despre disponibilitatea livririi Bunurilor;
c) si asigure condiliile corespunzdtoare pentru recepfionarea Bunurilor de cdtre

Cumpdr6tor, in termenele stabilite, in corespundere cu cerin{ele prezentului Contract;
d) sd asigure integritatea gi calitatea Bunurilor pe toattr perioada de pind la recepfionarea

lor de cdtre Cumpdrdtor.

6.2. inbazaprezentului Contract, Cumpdrdtorul se oblig6:
a) s[ intreprindd toate mdsurile necesare pentru asigurarea recepfionlrii in termenul

stabilit a Bunurilor livrate in corespundere cu cerinfele prezentului Contract;
b) sd asigure achitarea Bunurilor livrate, respectind modalitIlile gi termenele indicate in

prezentul Contract.

7, Forfa majorl
7.1. Pa4ile sint exonerate de rdspundere pentru neindeplinirea parfiali sau integral[ a

obligaliilor conform prezentului Contract, dacd aceasta este cauzatd, de producerea unor cazuri de
fo45 majord, (rdzboaie, calamitali naturale: incendii, inundatii, cutremure de plmint, precum gi alte
circumstanfe care nu depind de voinfa Pa$lor).

7.2. Partea care invocdclauza de fo4I majord este obligatd sd informeze imediat (dar nu
mai tirziu de 10 zile) cealaltd Parte despre survenirea circumstan(elor de forf6 major6.

7.3. Survenirea circumstanfelor de fo(5 major[, momentul declangdrii gi termenul de
acfiune trebuie sI fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunz[tor de cltre organul
competent din fara P64ii care invocd asemenea circumstanJe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Pfiilor.
8.2. Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de citre:
a) Cumpdr6tor in caz de refuz al Vinzdtorului de a livra Bunurile prevdzute in prezentul

Contract;

b) Cumpdrltor in caz de nerespectare de c6tre Vinz6tor a termenelor de livrare stabilite;
c) Vinzdtor in caz de nerespectare de cdtre Cumpdritor a termenelor de platd a Bunurilor;
d) Vinzdtor sau Cump6rdtor in caz de nesatisfacere de cdtre una dintre Pdrti a pretenfiilor

inaintate conform prezentului Contract.
8.3. Partea inifiatoare a rezilierii Contractului este obligatS sI comunice in termen de 5 zile

lucrdtoare celeilalte Pdrfi despre intenfiile ei printr-o scrisoare motivatI.
8.4. Partea ingtiinfatd este obligatl sd rlspundtr in decurs de 5 zile lucrdtoare de la primirea

notific[rii. in cazul in care litigiul nu este solu]ionat in termenele stabilite, pwteainifiatoare va da
curs rezilierii.
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9. Reclamafii

9.1. Reclamafiile privind cantitatea Bunurilor livrate sint inaintate Vinzltorului la
momentul receptionlrii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul

Vinzltorului.
9.2. Pretenliile privind calitatea bunurilor livrate sint inaintate Vinzltorului in termen de

10 zile lucrltoare de la depistarea deficienfelor de calitate gi trebuie confirmate printr-un certificat
eliberat de o organizalie independentd neutri gi autorizatd in acest sens.

9.3. Vinz6torul este obligat sd examineze pretenfiile inaintate in termen de 5 zile lucrdtoare
de la data primirii acestora gi sd comunice Cump6r6torului despre decizia luat6.

9.4. incaz de recunoa$tere a pretenfiilor, Vinz6torul este obligat, in termen de 5 zile, sE

livreze suplimentar Cump6r6torului cantitatea nelivratd de bunuri, iar in caz de constatare a

calitdlii necorespunzdtoare - sd le substituie sau sd le corecteze in conformitate cu cerinfele
Contractului.

9.5. Vinz[torul poartd r6spundere pentru calitatea Bunurilor in limitele stabilite, inclusiv
pentru viciile ascunse,

9.6. in cazul devierii de la calitatea confirmat6 prin certificatul de calitate intocmit de

organizalia independentl neutrl sau autorizatd in acest sens, cheltuielile pentru stafionare sau

intirziere sint suportate de partea vinovati.

10. Sancfiuni
10.1. Forma de garanfie de bunl executare a contractului agreat6 de Cumpar6tor este

in cuantum de 5o/o din valoarea contractului.
10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevlzute in prezentul Contract, se va retine

garantia de bun6 executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu
prevedrile punctului 10.1., in caz contrar Vinzdtorul suportd o penalitate in valoare de 5% din
suma totald a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu intirziere a Bunurilor, Vinzdtorul poartd rdspundere materiald in
valoare de 0,1%o din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
5% din suma totald a Bunurilor nelivrate. in cazul in care intirzierea depdgegte 30 zile, se considerd
ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevdzute in prezentul Contract gi Vinzltorului i se va refine
garanlia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitl in conformitate cu
prevederile punctului 10. 1.

10.4. Pentru achitarea cu intirziere, Cumpdrdtorul poartd r6spundere materiald in valoare de
0,1% din suma datoriei, pentru fiecare zi deintirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma datoriei.

11. Drepturi de proprietate intelectual5

I 1.1. Furnizorul are obligalia sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamatii gi acfiuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate

intelectual5 (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in leg[turd cu produsele achizifionate, gi

b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu excepfia situaliei
in care o astfel de incdlcare rezultd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de c6tre achizitor.

12, Dispozifii finale
l2.l.Litigiile ce ar putea rczulta din prezentul Contract vor fi solufionate de cdtre Pdrfi pe

cale amiabilI. in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanfa de judecatd

competentd conform le gi slaf iei Republicii Moldova.
12.2. De la data semndrii prezentului Contract, toate negocierile purtate gi documentele

perfectate anterior igi pierd valabilitatea.
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12.3. PI4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, s[ convin[ asupra
modificlrii clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstanfe
carc lezeaz[ interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi previzute la data
incheierii contractului. Modificdrile gi completlrile la prezentul Contract sint valabile numai in
cazul in care au fost perfectate in scris gi au fost semnate de ambele P6rfi.

12.4. Nici una dintre P64i nu are dreptul sI transmiti obligafiile gi drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor te(e persoane flrd acordul in scris al celeilalte pd(i.

12.5. Prezentul Contract este intocmit in trei exemplare in limba de stat a Republicii
Moldova, cite un exemplar pentru Vinzdtor, Cump[rdtor gi contabilitatea cump[r[torului.

12.6. Prezentul Contract se considerl incheiat 9i intrl in vigoare la data semndrii, fiind
valabil pind la 31 decembrie 2018.

12.7. Prezentul Contract reprezintd acordul de voinld al ambelor pa4i qi este semnat astdzi,
"_" 2019.

12.8. Pentru confirmarea celor menJionate mai sus, P64ile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislaJia Republicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, pogtale gi bancare ale Pirfilor
Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Pd(ile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislafia Republicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.

Dqlqle juridice, pogtale gi bancare ale PIr(ilor:

Vinzltorul Cumptrrltorul
IMSP Spitalul Clinic Republican ..Timofei
Mosneagatt
Adresa pogtal5: MD-2025 mun. Chigin6u, str.
Testemitanu 29,
Telefon : cont (022)403 484
IBAN: MD3 STRPCCCS 1 843 0F00076AA
Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat
mun.Chigindu, str.Constantin T[nase, 7
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1003600150783

Anatol CIUBOTARU:

L.$. L.$.

c1//
-d-
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