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CONTRACT Nr.
de achiziţionare a bunurilor 

Cod CPV: 15980000-1

“â ty ” februarie 2020 mun. CI isi iau

Furnizorul de bunuri Autoritatea contractantă

SRL ”Lux Proba Grup”, 
reprezentată prin administrator, Anatolie 
Mihailov, care acţionează în baza Statului, 
denumită în continuare Vînzăîor, 
c/f 1002600007329 din 21.10.2002, 
pe de o parte,

StInstituţia Publică Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testem 
din Republica Moldova, reprezentată prin 
Emil Ceban, care acţionează în baza 
Universitare, denumită în continuare Cum$< 
pe de altă parte,
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ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
a. Achiziţionarea băuturilor fără alcool, denumite în continuare Bunuri, conform procetjl 

licitaţie nr. ocds-b3wdpl-M D-l576479086603 din 06.01.20, în baza deciziei grupului 
al Cumpărătorului din „24” ianuarie 2020.

b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractuh|ii
a) Specificaţia tehnică;
b) Specificaţia de preţ.

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In caz 
discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, document 
avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. în calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vînzălt 
obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele 
conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contrav^ 
livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice al 
care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi mocj 
stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului
1.1. Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Anexei nr. 1, care es|^ p^rte 

integrantă a prezentului Contract.
1.2. Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile liv[ 

Vînzător.
1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Anexa 

Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Anexa nr. 1. Cînd 
menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele s 
reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

1.4. Termenul de valabilitate a Bunurilor este indicat în Anexa nr. 1, care este parte i 
a prezentului Contract, şi se calculează din data şi ora fabricării.
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2. Termeni şi condiţii de livrare
2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător la solicitarea Cumpărătonjilu

termen de 24 ore după efectuarea comenzii.
2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include:

a) Originalele facturilor fiscale;
b) Copia certificatelor ce atestă calitatea bunurilor;
c) Copia autorizafiei sanitar-veterinare pentru unitate de transport.

2.3. Originalele şi copiile documentelor prevăzute în punctul 2.3 se vor drfezdnta 
Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea produs dor se 
consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Preţul şi condiţii de plată
3.1. Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldo 

fiind indicat în Anexa nr. 1 a prezentului Contract.
3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldov^ 

constituie: 764520,00 (şapte sute şaizeci şi patru mii cinci sute douăzeci, 00) lei MD.
3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti.
3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: 100% -  după livrarea 

în termen de 14 zile în baza facturii fiscale.
3.5. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorulu: 

în prezentul Contract.
4. Condiţii de predare-priniire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cunji
dacă:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Anexa nr. 1 şi docume^ 
însoţire conform punctului 2.3 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Anexa nr. 1;
c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Anexa nr.
d) ambalajul şi marcarea bunurilor corespunde standardelor de referinţă, co 

tehnice, cerinţelor de calitate şi cantitate;
e) pe fiecare unitate a mărfii este aplicată o marcare clară, corespunzătoare ce 

standardelor în vigoare, care permite de a identifica fabrica producătoare, data producerii şi t s 
de valabilitate.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al 
fiscale, copiile certificatelor ce atestă calitatea bunurilor şi autorizaţiei sanitar-veterinari 
unitate de transport, odată cu livrarea Bunurilor. Pentru nerespectarea de către Vînzător a pi 
clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în puni 
corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii st 
punctul 10.3.
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5.1. Bunurile furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate dîs darie 
furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor (r^spjecta 
standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

6. Obligaţiile părţilor
6.1. In baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:
a) să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs d ; 5 zile 

calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bumprilpr;
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c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor către 
Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recep|ipnirea 
lor de către Cumpărător;

e) să asigure descărcarea şi depozitarea bunurilor la sediul indicat de către Cumpăifătoi
6.2. în baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenu ktatilit 

a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indjifcatt: în 

prezentul Contract.
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7. Neexecutarea Obligaţiei

7.1 Neexecutarea obligaţiei de către una dintre părţi este justificată dacă ea se da 
unui impediment în afara controlului părţii şi dacă acesteia nu i se putea cere în mod rezo 
evite sau să depăşească impedimentul/consecinţele acestuia. Neexecutarea nu este justifica; 
partea care invocă impedimentul ar fi putut în mod rezonabil să îl ia în considerare la data în  
contractului.

7.2 Atunci când impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce 
pe durata existenţei impedimentului. în cazul în care impedimentul justificator este pe rn  
obligaţiile părţilor se sting. Efectele stingerii sunt reglementate de dispoziţiile privind rezo 
contractului.

7.3 Partea care invocă impedimentul justificator este obligată să notifice cealaltă parte, 
(dar nu mai târziu de 10 zile), despre impediment şi efectele acestuia asupra capacităţii de a

8. Rezolutiunea

8.1. Rezoluţiunea Contractului poate fi declarată cu acordul comun al Părţilor.
8.2. Rezoluţiunea se poate declara şi în mod unilateral de către:
a) Beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în p^zelntul 

Contract;
b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare t̂jabijlite, 

doar după acordarea unui termen suplimentar rezonabil pentru executare;
c) Prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Servi ;iil or;
d) Prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor 

înaintate conform prezentului Contract.
8.3. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată să comunice în temjdn ile 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 Ia bţmţirea 

notificării. în cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare Ma iniţia 
rezoluţiunea.
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9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la m 
recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzăto:

9.2. Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în temi' 
zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un i 
eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lijdrătbare 
de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. în caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 filo, să 
livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a > :al: tăţii 
necorespunzătoare -  să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului
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9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, ilqch 
pentru viciile ascunse.

9.6. în cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocijnit 
organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare 
întîrziere sînt suportate de partea vinovată.
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10. Sancţiuni
10.1. Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ti 

la contul autorităţii contractante sau emisă de o bancă comercială, în cuantum de 5 % din \  
contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine 
de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu pr^' 
punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma 
contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere mater 
valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mu It 
% din suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte 3 zile, se cei ist 
ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract şi Vînzătorului i se va 
garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformi 
prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în vaj 
0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 
suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală
11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul 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, im tplaliile 
sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către acK:
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12. Dispoziţii finale
12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţ i. re ;ale 

amiabilă. în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă 
conform legislaţiei Republicii Moldova.

12.2. De Ia data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi docuHierltele 
perfectate anterior îşi pierd valabilitatea.

12.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină 
modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumst; 
lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data îiţn 
contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în căzu! 
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 stijj^ilaîe in 
prezentul Contract unor terţe persoane fără 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 Vînzător şi Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiinijl 
pînă Ia 31 decembrie 2020.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnăt
“ ” februarie 2020.
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12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Corii răcit In 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, Ia data şi anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor

SRL ”Lux Proba Grup” IP USMF „ Nicolae Testemiţai iu
Adresa poştală: mun. Chişinău,
str. N. Dimo, 21/4, of. 105
Telefon: 022836100; 068281515
Cont de decontare:
MD85VI225100000290747MLD
Banca: BC „Victoriabank” SA, suc. nr.3
Chişinău
Adresa poştală a băncii: str. 31 Augustl989, nr. 
141
Cod: VICBMD2X 

Cod fiscal: 1002600007329

Şt;Adresa poştală: mun. Chişinău, bd. 
Mare şi Sfînt 165 
Telefon: 022 20-52-65; 20-52-21

Cont de decontare:
MDI 9AG000000022512015544 
Banca: BC „Moldova Agroindbank” 
’’Chişinău -  Centru”
Adresa poştală a băncii: bd. Ştefan cel 
Sfînt 182
Cod: AGRNMD2X73 
Cod fiscal: 1007600000794

an cel
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14. Semnăturile părţilor

SRL ”Lux Proba Grup’ IP USMF „ Nicolae Testemiţai iu
Semnătura autorizată: Anatolie Mihailov Semnătura au to riza tă^ m ifQ  1 >an
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Anexa nr.l 
la contractul de achiziţie 

a bunurilor nr. ç din ■ oz ■

Specificaţia bunurilor

Nr. Denumirea
bunului

Specificarea tehnică U.m. Cantit. Preţ fără 
TVA

Preţ cu 
TVA

Suma fără 
TVA

Suma cu TVA Ţara de origine şi 
producă t.

19. Apă minerală 
maturală 
carbonată 
Morshinskaia, 
sticlă PET 0,5 I, 
în bax 12 buc.

îmbuteliată direct de la sursa, cu conţinut 
de minerale, sodiu, potasiu, Termen de 
valabilitate 12 luni.

buc 3600 5,25 6,30 18900,00 22680,00 Ucraina/
Morshinskii zavod 

minerafinih vod 
Oscar

22. Băutură
răcoritoare
necarbogazată
pasteurizată
Nestea

cu extract de ceai pe bază de aromă de 
piersic, fructe de pădure, ceai verde cu 
lămâie, cu gust de mango, cu zahăr, fără 
conservanţi 0.5 l. Termenul de valabilitate 
12 luni

buc 36000 7,95 9,54 286200,00 343440,00 Ucraina/
Vitmark

26. Apă minerală 
naturală carbonată 
Morshinskaia,

îmbuteliată direct de la sursă cu conţinut de 
minerale , sodiu, potasiu, sticlă PET 1.5 1, 
în bax 6 buc. Termenul de valabilitate 12 
luni

buc 2000 7,95 9,54 15900,00 19080,00 Ucraina/
Morshinskii zavod 

mineralinih vod 
Oscar

27. Apă minerală 
naturală plată 
Morshinskaia,

cu o compoziţie mineral redusă şi se 
recomandă pentru prepararea hranei 
bebeluşilor, sticla PET 1.5 1, în bax 6 buc. 
Termenul de valabilitate 12 luni

buc 2000 7,95 9,54 15900,00 19080,00 Ucraina/
Morshinskii zavod 

mineralinih vod 
Oscar

34. Suc/Nectar din 
fructe, legume şi 
fructe pasteurizate 
în sortiment. 
Delicios 0.200 L

(Tetra-pak cu pai). Ambalat a cîte 28 
bucăţi. Termenul de valabilitate 18 luni

buc 10000 3,6 4,32 36000,00 43200,00 R.Moldova/ 
Natur Bravo SA

35. Suc/Nectar din 
fructe, legume şi

Ambalaj tetra-pack cu dop. Termenul de 
valabilitate 12 luni

buc 8000 11,15 13,38 89200,00 107040,00 R.Moldova/ 
Natur Bravo SA

în sortiment.
Delicios 1 L.



38. Băutură cu 
energie ridicată a 
cofeinei Red Bull 
l/250 ml.

Ingrediente:apă, zaharoză, glucoză, 
regulator de aciditate (citrate de sodiu, 
carbonat de magneziu), dioxid de carbon, 
acidifiant (acid citric), taurină (0,4%), 
cafeină (0,03%), inozitol, vitamine (niacină, 
acid pantotenic, B6, B12), arome, coloranţi 
(caramel, riboflavină). Termen de 
valabilitate 2 ani

buc ЮООО 17,50 21,00 175000,00 210000,00 Austria/
Red Bull GmbH

Total 637100,00 764520,00

Suma totală a contractului constituie: 764520,00 (şapte sute şaizeci şi patru mii cinci sute douăzeci, 00) lei MD, inclusiv TVA

Vînzător

SRL ”Lux proba G ru B ^ ^ M  

Anatolie Mihailov ■'

Semnăturile părţilor
Cumpărător

IP USMF ’’Nicolae Т е§ ||Щ ||й К |, 

Emil Ceban


