VQOOOoQ -fC/Z

pentru achiziţionarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică
“02” ianuarie 2018

mun. Bălti_______
(localitatea)

_____________________________S.A. FEE-Nord_________________________________
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director R. Antoniuc___________________ , denumit(ă) în
continuare
(funcţia, numele, prenumele)
„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, şi Direcţia Asistentă Socială si Protecţia Familiei a
Primăriei mun. Bălti
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin şeful Veronica Munteanu_____, denumit(ă) în continuare
(funcţia, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiţi în continuare „Părţi”), au încheiat prezentul Contract
referitor la achiziţionarea energiei electrice. Cod CPV: 71314000 - 2 denumite în continuare
bunuri/lucrări/servicii.
1.

Fumizorul/Prestatorul/Antreprenorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta/executa, iar
Beneficiarul - de a recepţiona şi achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificaţia
din prezentul Contract.

2.

Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
de către S.A. FEE-Nord

___________________________

(condiţiile de livrare/prestare/executare)

lunar pe parcursul anului 2018_______________________
(termenul de livrare/prestare/executare)

3.

Preţul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului
Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat în specificaţia din prezentul contract.

4.

Suma totală a prezentului Contract constituie 8498.23 (Opt mii patru sute nouăzeci si opt lei
23 bani MD.
(sum a cu cifre şi litere, inclusiv T V A )

5.

Achitarea se efectuează lunar prin transfer_______________________________________ .
(modalitatea de achitare)

6.

Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral, cu condiţia înaintării
unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor
Contractului de către una dintre Părţi.

7.

Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părţi pe cale
amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariţiei acestuia, se va supune soluţionării în
conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

8.

Orice modificări şi/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se
efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adiţional, care intră în vigoare la data semnării
acestuia de către Părţi.

9.

Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu

prevederile legislaţiei în vigoare.
10.

Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeaşi forţă juridică.

11.

Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi,
fiind valabil pînă la “31” decembrie 2018.

Datele de identificare juridice, poştale şi de plată ale părţilor:
“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenor
ui”:
Adresa: Mun. Bălţi, str.Strîi, 17/a
Tel./Fax: (0231) 5-31-47, (0231) 531-95
Denumire B.C.Victoriabank S.A.
a Băncii:
Filiala nr. 1 mun. Bălţi

“ Beneficiarul”:

Adresa Mun. Bălţi, str. Puşkin,
Băncii: 18
Cod
VICBMD2X740
Bancar:

Adresa: Mun. Bălţi, str. Independenţei, 1
Tel./Fax:
(231) 2-33-33, (231) 5-46-82
Denumirea
Băncii:

Ministerul Finanţelor Trezoreria de Stat

Adresa
Mun. Bălţi, str. Păcii, 21
Băncii:
Cod
TREZMD2X
Bancar:
IBAN:

1BAN:

MD08TRPDAA222110D03744AC
8299.80 lei

M D 34 V I0 2 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4 6 M D L

MD63TRPD AA222110B04159AB
198.43 lei

Cod fiscal:

Cod fiscal:

1015602003305

1008601000031

Semnăturile părţilor
“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Furnizorul de bunuri
Semnătura autorizată:

“ Beneficiarul”:

Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:
' mun. Bălţi

1
Director

R. Antoniuc

V. Munteanu

N Luchianiuc

Anexa nr. 1
la contractul nr. 4
din “02” ianuarie 2018

SPECIFICAŢIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.

1
1.

2.

Denumirea
bunurilor/
lucrărilor/
serviciilor
2
Energia
electrica
Energia
electrica

Total

Cod CPV

3
7 1 3 1 4 0 0 0 -2
7 1 3 1 4 0 0 0 -2

Cantitat
ea/
volumul
(unit. de
măsură)

Preţul/
costul

4
3915
(kW h)
78
(kW h)

5
2.12
lei
2.544
lei

Suma
totală
(inel.
TVA)

Articol,
alineat

6

7

8299.80
lei
198.43
lei

8498.23

Semnăturile părţilor

22 2 1 1 0
22 2 1 1 0

Caracteristicile
bunurilor/lucrărilor
/
serviciilor

8

9

10

STAS
(ГОСТ)

11

