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Contract-model (F5.1)

CONTRACT N r.__________
de achiztyonare a serviciilor de colectare, transportare , tratare si elim inare a deseurilor solide si
lichide rezultate din activitatea medicala
CodCPV: 90513000-6
.20__

mun. Chisinau

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii
S.R.L ..
Directorul d-ul

” reprezentaia prin
. care actioneaza in

Autoritatea contractanta
Centrul National de Transfuzie a Singelui
reprezentata prin Directorul, d-na Svetlana

baza statutului, denumit in continuare

Cebotari care actioneaza in baza Regulamentului

PrestatorlDNO

denumit(a) in continuare Beneficiar, IDNO
1006601004242 pe de о parte,

ambii (denumiti(te) In continuare Раф), au Incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:
•

a.

Achiztyonarea serviciilor de colectare, transportare , tratare si eliminare a deseurilor solide si lichide
rezultate din activitatea medicala denumite fn continuare Servicii, conform COP n r.___________ din data
de „___ " ________________ 2018, in baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „ __ "
________________________________________________________20 ______ .

b.

Urmatoarele docum ente vor fi considerate par^i componente §i integrale ale Contractuiui:
a) Specificatia tehnica;
b) Specificatia de pret;
c) Actul de receptie al deseurilor

c.

Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. in cazul unor d iscre p a n t
sau inconsecvente intre docum ented componente ale Contractuiui, docum ented vor avea ordinea de
prioritate enumerate mai sus.

d.

In calitate de contravaloare a pla^ilor care urmeaza a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obliga prin
prezenta sa livreze Beneficiarului serviciile §i sa Tnlature defected lor in conformitate cu prevederile

C ontractuiui sub toate aspectele.

e.

Beneficiarul se obliga prin prezenta sa plateasca Prestatorului in calitate de contravaloare a livrarn
serviciilor, precum §i a inlaturarii defectelor lor, pre(ul Contractuiui sau orice alta suma care poate deveni
platibila conform prevederilor Contractuiui in termenele §i modalitatea stabilite de Contract.
1.

Obiectul Contractuiui

1.1. Prestatorul i§i asuma obliga{ia de a presta Serviciile conform Specificatiei, care este parte
integranta a prezentului Contract.
1.2. Beneficiarul se obliga, la rindul sau, sa achite §i sa receplioneze Serviciile livrate de Prestator.
1.3. Calitatea Serviciilor se atesta prin certificatele de calitate indicate in Specificate. Serviciile
prestate in baza contractuiui vor respecta standardele indicate in S pecificate. Cind nu este mentionat nici un
standard sau reglementare aplicabila, se vor respecta standardele sau alte reglementari autorizate in {ara de
origine a produselor.
1.4. Din momentul semnarii actului de receptie al deseurilor, Prestatorul garanteaza tratarea
acestora, iar Beneficiarul este absolvit de orice raspundere care poate rezulta din periculozitatea acestora.
2.

Termeni §i condijii de prestare

2.1.

Prestarea Serviciilor se efectueaza de catre Prestator in termenele prevazute de graficul de

livrare.
2.2. Documentatia de in s o le a Serviciilor include:
a. Factura fiscala in 2 exemplare originale
b. Actul de receptie a deseurilor
2.3. Originalele docum entelor prevazute in punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tirziu la
momentul ridicarii deseurilor. Prestarea serviciilor se c o n s id e r incheiata in momentul in care sint prezentate
docum ented de mai sus.
3.

Pretul §i conditii de plata

3.1. Pretul Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovene§ti, fiind
indicat in Specificatia prezentului Contract.
3.2. Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabile§te in lei moldovene§ti §i constituie:
lei MD.
3.3. Achitarea plajilor pentru Serviciile prestate se va efectua in lei moldovene§ti.
3.4. Metoda §i c o n d ip e de plata de catre Beneficiar vor fi:
in decurs de 20 zile de la prezentarea facturilor fiscale.
3.5. Playle se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat in
prezentul Contract.
4.

Conditii de predare-prim ire

4.1. Serviciile se considera predate de catre Prestator §i recep{ionate de catre Beneficiar daca:
a)
volumul Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista serviciilor §i graficul prestarii §i
docum ented de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b)
calitatea Serviciilor corespunde informa|iei indicate in S pecificate, sau standardelor generale
stabilite;
c)
este respectata metoda de transportare.
4.2. Prestatorul este obligat sa prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odata
cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea piajii. Pentru nerespectarea de catre Prestator a prezentei clauze,
Beneficiarul i§i rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in punctul 3.4 corespunzator
numarului de zile de intirziere §i de a fi exonerat de achitarea penalitStii stabilite in punctul 10.3.
5.

Standarde

5.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre Prestator in
propunerea sa tehnica.
5.2. Cind nu este men(ionat nici un standard sau reglementare aplicabiia se vor respecta
standardele sau alte reglementari autorizate in tara de origine a produselor.
6.

Obligatiile parfilor

6.1. In baza prezentului Contract, Prestatorul se obliga:
a)
sa presteze Serviciile in c o n d o le prevazute de prezentul Contract;
b)
sa anunte Beneficiarul dupa semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile calendaristice,
prin telefon/fax sau telegrama autorizata, despre disponibilitatea prestarii Serviciilor;
c)
sa asigure co n d o le corespunzatoare pentru receptionarea Serviciilor de catre Beneficiar, in
termenele stabilite, in corespundere cu cerintele prezentului Contract;
d)
sa asigure calitatea Serviciilor pe toata perioada executariiContractului.
6.2. in baza prezentului Contract, Beneficiarul se obliga:
a)
sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea transmiterii in termenul stabilit a
Serviciilor prestate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;
b)
sa asigure achitarea Serviciilor prestate, respectind modalitatile §i termenele indicate in
prezentul Contract.
7.

Forta majora

7.1. Parole sint exonerate de raspundere pentru neindeplinirea par^iala sau integrala a obliga^iilor
conform prezentului Contract, daca aceasta este cauzata de producerea unor cazuri de forta majora
(razboaie, c a la m ity naturale: incendii, inundatii, cutremure de pamint, precum §i alte circumstance care nu
depind de vointa P a rlo r).
7.2. Partea care invoca clauza de forta majora este obligata sa informeze imediat (dar nu mai tirziu
de 10 zile) cealalta Parte despre survenirea circumstanfelor de forta majors.
7.3. Survenirea circum stantelor de forta majora, momentul declan§arii §i termenul de actiune trebuie
sa fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzator de catre organul competent din tara Partii
care invoca asemenea circumstante.
8.

Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al P a rlo r.
8.2. Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de catre:
a)
Beneficiar in caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevazute in prezentul Contract;
b)
Beneficiar in caz de nerespectare de catre Prestator a termenelor de prestare stabilite;
c)
Prestator in caz de nerespectare de catre Beneficiar a termenelor de plata a Serviciilor;
d)
Prestator sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de catre una dintre Partia pretentiilor inaintate
conform prezentului Contract.
8.3. Partea initiatoare a rezilierii Contractului este obligata sa comunice in termen de 5 zile
lucratoare celeilalte Parti despre in te n p e ei printr-o scrisoare motivata.
8.4. Partea in§tiintata este obligata sa raspunda in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea
notificarii. In cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea initiatoare va imtia rezilierea.
9.

Reclamatii

9.1. Reclamatiile privind cantitatea Serviciilor prestate sint Inaintate Prestatorului la momentul
receptionarii lor, fiind confirmate printr-un act intocm it in comun cu reprezentantul Prestatorului.
9.2. Pretentiile privind calitatea serviciilor livrate sint inaintate Prestatorului in termen de 5 zile
lucratoare de la depistarea deficientelor de calitate §i trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de о
organizatie independents neutra §i autorizata in acest sens.
9.3. Prestatorul este obligat sa examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucratoare de la
data primirii acestora §i sa comunice Beneficiarului despre decizia luata.
9.4. in caz de recunoa§tere a pretentiilor, Prestatorul este obligat, in termen de 5 zile, sa presteze
suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar in caz de constatare a calitStii

necorespunzatoare - sa le substituie sau sa le corecteze in conformitate cu cerin^ele Contractului.
9.5. Prestatorul poarta raspundere pentru calitatea Serviciilor In limitele stabilite, inclusiv pentru
viciile ascunse.
9.6. In cazul devierii de la calitatea confirmata prin certificatul de calitate intocmit de organizatya
independents neutra sau autorizata in acest sens, cheltuielile pentru statyonare sau intirziere sint suportate
de partea vinovata.
10.
Sanctiuni
10.1. Forma de garantie de buna executare a contractului agreata de Comparator este -Scrisoare de
garantie bancara, in cuantum de 5% din valoarea contractului.
10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevazute in prezentul Contract, se va retine garan^ia de
buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevedrile punctului
10.1., in caz contrar Vinzatorul suporta о penalitate in valoare de 5 % din suma totals a contractului.
10.3. Pentru livrarea cu intirziere a Bunurilor, Vinzatorul poarta raspundere materiala in valoare de
0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totala a
prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 30 zile, se considera ca fiind refuz de a vinde
Bunurile prevazute in prezentul Contract si Vinzatorului i se va retine garantya de buna executare a
contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 10.1.
10.4. Pentru achitarea cu intirziere, Cumparatorul poarta raspundere m a te ria l in valoare de 0,1 %
din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totala a
prezentului contract.
11.

Drepturi de proprietate intelectuala

11.1. Prestatorul are obligatya sa despagubeasca achizitorul im potriva oricaror:
a)
reclamatii §i actyuni in justice, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, in sta la p e sau utilajele folosite
pentru sau in legatura cu produsele achizi|ionate, §i
b)
daune-interese, costuri, taxe §i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatyei in care о
astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcim fntocmit de catre achizitor.
12.

Dispozijii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solu|ionate de catre Party pe cale
amiabila. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instan(a de judecata competenta conform
legislatyei Republicii Moldova.
12.2. De la data semnarii prezentului Contract, toate negocierile purtate §i documentele perfectate
anterior i§i pierd valabilitatea.
12.3. Partyle contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sa convina asupra modificarii
clauzelor contractului, prin act adi^ional, numai in cazul aparityei unor circumstante care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora §i care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. Modificarile §i
completarile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au fost perfectate in scris §i au fost
semnate de ambele Party.
12.4. Nici una dintre Par^i nu are dreptul sa transmits o b lig a te §i drepturile sale stipulate in prezentul
Contract unor terte persoane fara acordul in scris al celeilalte party.
12.5. Prezentul Contract este intocm it in trei exemplare in limba de stat a Republicii Moldova, cite un
exemplar pentru Prestator, Beneficiar §i Agenda Achizijii Publice.
12.6. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii §i intra in vigoare dupa inregistrarea
lui de catre Agenda Achizi^ii Publice si, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2018.
12.7. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin^a al ambelor party §i este semnat astazi, “___”
_________________________________ 20 ____ .
12.8. Pentru confirmarea celor mentyonate mai sus, Parole au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatya Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

13.

Datele juridice, po§tale §i bancare ale Par|ilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de
servicii
Adresa po§tala:

Centrul National de Transfuzie a Singelui

Telefon:
Cont de decontare:
Banca:
Adresa po§tala a bancii:
Cod:
Cod fiscal:

14.

Autoritatea contractanta

mun.Chi§inau, str.Academiei, 11
IBAN MD23TRPBAA222990A01006AC
Ministerul Finantelor - trezoraria de stat,
c/b TREZMD 2X
C/F 1006601004242
Tel. 022 109080; FAX: 022 109070
E-mail: sinqe(a)ms.md WebSite: http://cnts.md

Semnaturile partilor
Furnizorul de bunuri / Prestatorul de
servicii

Semnatura autorizata:

Autoritatea contractanta
Semnaiura autorizata:

L.S.

L S.

Contabil:
Inregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:
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