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CONTRACT Nr.l39/18 Y)

de achizi(ionare a serviciilor de valoare

cod cPV: V/,/ llOoo - S

"24" august 2018

ambii denumili in continuare Pdr1i, au incheiat prezentul Contract referitor la urmitoarele:

Achizilionarea Semiciilor de veriJicare a documentalici de proiect $ deviz Reparulia capitalda holului Si

reparalia pardoselci in sala de dans a Palatului Municipal de Cullurd mun. Bdl{i".
I - denumite in continuare Servicii.
2. Urmitoarele documente vor fi citite 9i vor fi interpretate ca fiind parte integrantii a

prezentului contract:
a)Specificatia tehnicl qi de pret a serviciilor.

3, in calitate de contravaloare a pliJilor care urmeaztr a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se

obliga prin prezenta se presteze Beneficiarului Serviciile qi si inllture defectele lor in
conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

4. Beneficiarul se obligd prin prezenta se pllteascl Prestatorului, in calitate de contravaloare a presttirii

serviciilor, precum gi a inlitur[rii defectelor lor, pretul Contractului sau orice altii suml care poate

deveni ptitibili conform prevederilor Contractului in termenele 9i modalitatea stabilite de Contract.

l.Obiectul Contractului
1.1 Prestatorul iqi asumi obligatia de a presta Serviciile conform Specificaliei, care este parte integranti

a prezentului Contract.
1.2 Beneficiarul se obligS, la r6ndul s[u, si achite qi sI receplioneze Serviciile prestate de Prestator.

1.3 Verificatoriiatestali, vor verifica respectarea in documentalia de proiect a tuturor
documentelor normative in vigoare cu privire la realizarea exigen{ilor esentiale.

1.4 Serviciile prestate in baza contractului vor respecta reglementitrile tehnice in vigoare.

ca

0 6. stP. 201

PRESTATOR BENEFICIAR

SAVTM-COM SRL
reprezentatl prin director Irina Evtodieva,
care aclioneazl in baza statului giin temeiul
imputernicirilor delegate in mod corespunz6tor,

denumiti in continuare Prestator
cod fiscal: 1005600019288, inregistrati la
Camera inregistririi de Stat,
pe de o parte,

PRIMARIA MUN. BALTI SECTIA CULTURA
reprezentat prin $efsec{ie Caraulan Vero.
care acJioneazi in baza:

denumit in continuare Beneficiar,
cod fiscal: 1009601000061
pe de alti parte,

2.Termeni ti condifii de prestare



2.1 Prestarea Serviciilor se efectueazi in termen de 30 zie.

2.2 in cazri apariliei obieqiilor, Prestatorul le va transmite proiectantului spre modificare
cu lntroducerea corectarilor respective in documentalia de proiect gi in copie pentru cunoqtinle
Beneficiarului. Termenul pentru corectare se stabilegte de proiectant, care poate afecta
termenul stabilit ln contract pentru prestarea serviciilor de verificare indicat in pct. 2.1. din
prezentul contract.

2.3 Data transmiterii serviciilor prestate de Prestator se consideri data semneriide citre ambele
pi4i flri obieclii a Actului de predare-primire a serviciilor 9i factura fiscali in original.

3.Preful 9i condifii de plati
3.1 Pretul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenegti, fiind

indicat Specificatia prezentului Contract.
3.2 Suma totald a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileqte in lei moldovenegti qi constituie

12000,00@ouisprezece mii lei 00 bani)lei MD,inclusiv TVA.
3.3 Achitarea pldlilor pentru Serviciile prestate se va efectua in lei moldovenegti.
3.4 Metoda qi condiJiile de plati de cdtre Cumplritor vor fi:dup6 verificarea documentatiei de proiect,

in baza facturii in decurs de 05 zile de la data de facturare.
3.5 Ple$le se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat in

prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire
4.2 Serviciile se consideri prestate de citre Prestator gi recepJionate de citre Beneficiar dac6:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;
b)toate piesele scrise qi desenate care au fost verificate gi acceptate pentm execulie
au fost $tampilate gi semnate de citre verificatorul atestat.

4.2 Prestatorul este obligat sd prezinte Beneficiarului un exemplar original al raportului de verificare gi

a facturii fiscale odati cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plilii. Pentru nerespectarea de

cetre Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul iqi rezervi dreptul de a majora termenul de

achitare prevlzut in punctul 3.4 corespunzitor numirului de zile de intirziere qi de a fi exonerat
de achitarea penalitnJii stabilite in punctul 9.2.

5. Obligatiile pirfilor
5.1 in bazz prezentului Contract, Prestatorul se oblige:

c)si presteze Serviciile in condiliile prevlzute de prezentul Contract;
d)s[ asigure condiJiile corespunzitoare pentru receptionarea Serviciilor de citre Beneficiar, in
termenele stabilite, in corespundere cu cerinJele prezentului Contract;
e)sd nu extragi qi si nu transmiti in alte scopuri elemente qi detalii din proiect;
f)si asigure integritatea qi calitatea Serviciilor.

5.2 in baza preznntului Contrac! Beneficiarul se obligi:
cc) si asigure achitarea Serviciilor prestate, respect6nd modalitnlile qi termenele indicate in prezentul

Contract.

6. Forfa majori
6.1. Plrfile sunt exonerate de rispundere pentru neindeplinirea parfiali sau integrali a obligatiilor

conform prezentului Contract, dacd aceasta este cauzatil de producerea unor cazuri de forti
majorl (rlzboaie, calamititi naturale: incendii, inundalii, cutremure de pimint, precum gi

alte circumstanle care nu depind de voinJa PlrJilor).
6.2. Parlea care invocl clauza de forti majorl este obligati sI informeze imediat (dar nu mai tArziu de

10 zile) cealaltl Parte despre survenirea circumstanlelor de forli majortr,
6.3. Survenirea circumstanJelor de for{i majori, momentul declanqlrii qi termenul de acliune trebuie s[

fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzAtor de c6tre organul competent din

Fra Pn(ii care invoci asemenea circumstanle.

7. Rezilierea
7.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Pi4ilor.



7.2. Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de cltre:
c)Beneficiar in caz de refiz al Prestatorului de a presta Serviciile prevazute in prezentul Contract;
d)Beneficiar in caz de nerespectare de cltre Prestator a termenelor de prestare stabilite;
e)Prestator in caz de nerespectare de citre Beneficiar a termenelor de platl a Serviciilor;
|Prestator sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de cltre una dintre P5rli a pretentiilor inaintate
conform prezentului Contract.

7.3. Partea iniJiatoare a rezilierii Contractului este obligati si comunice in termen de 5 zile
lucritoare celeilalte Pi(i despre intenJiile ei printr-o scrisoare motivati.

7.4. Partea inqtiinlati este obligati si rlspundi in decurs de 5 zile lucritoare de la primirea notificlrii.
In cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea iniliatoare va inilia rezilierea.

8. Reclamatii
8.1 ReclamaJiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt inaintate Prestatorului la momentul depistnrii

lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul Prestatorului.
8.2 Pretentiile privind calitatea serviciilor prestatesunt inaintate Prestatorului in termen de 5 zile

lucrdtoare de la depistarea deficienlelor de calitate.
8.3 Prestatorul este obligat si examineze pretenJiile inaintate in termen de 5 zile lucritoare de la data

primirii acestora gi s[ comunice Beneficiarului despre decizia luati.
8.4 [n caz de recunoa$tere a pretenJiilor, Prestatorul este obligat, in termen de 5 zile, sI presteze

suplimentar Beneficiarului cantitatea serviciilor neprestate, iar in caz de constatare a
calitelii necorespunzdtoare - si le substituie sau se le corecteze in conformitate cu
cerinJele Contractului.

8.5 Prestatorul poarti rdspundere pentru calitatea Serviciilor in limitele stabilite, inclusiv pentru
viciile ascunse.

9. Sanctiuni
9.1 Pentru prestarea cu intdrziere a Serviciilor, Prestatorul poarti rlspundere materiali in valoare de

0,1o/o din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de int6.rziere, dar nu mai mult de 5 % din
suma totalI a prezentului Contract.

9.2 Pentru achitarea cu int6rziere, Beneficiarul poartl rispundere materiali in valoare de 0,1%o din
suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de intArziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totall

a prezentului contract.
10. Dispozifii linale

10.1 
^ 
Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de cltre P6rfi pe cale amiabili.

In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanla dejudecate competenti conform
legislaliei Republicii Moldova.

10.2 De la data semnlrii prezentului Contract, toate negocierile purtate gi documentele perfectate anterior
iqi pierd valabilitatea.

10.3 PirJile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, se convini asupra
modificlrii clauzelor contractului, prin act adiJional, numai in cazul apariJiei unor circumstante
care lezeazl interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevtrzute la
data incheierii contractului. Modificirile pi completirile la prezentul Contract sunt valabile numai
in cazul in care au fost perfectate in scris gi au fost semnate de ambele P6(i.

10.4 Nici una dinhe Pfii nu are dreptul s[ transmiti obligatiile qi drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor te4e persoane flri acordul in scris al celeilalte p64i.

10.5 Prezentul Contract este intocmit in doul exemplare in limba de stat a Republicii Moldovq c6te
un exemplar pentru Prestator gi Beneficiar.

10.6 Prezentul Contract se considerl incheiat la data semnirii gi intri in vigoare dup[ inregistrarea lui
de citre Trezoreria de Stat sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor,
fiind valabil pdni la 31 decembrie 2018.

10.7 Prezentul Contract reprezintii acordul de vointi al ambelor pir[i ii este semnat astizi,
"24"august 2018.

10.8 Pentru confirmarea celor menJionate mai sus, Plrlile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data qi anul indicat mai sus.



ll.Datele juridice' po$tale Si bancare ale Plrfilor

PRESTATOR BENEFICIAR

SAVIM-COM SRL
Mun. Chiqindu, bd Traian 1913, aP.49

Tel: 022/922825
c/f 1005600019288
TVA0303466
BC "Moldindconbank" SA, fiI. Remiz'
MOLDMD2X3IT
M D5 3 M L00000022240 I 7 0083 6

savimcom@mail.ru

PRIMARIA MI]N. BALTI SECTIA CULTT]RA
Mun. Balti str' Independentei'1
c/f 1009601000061
Tel: 

--
MF -TT Bugetul de Stat
TREZMD2X l /ro./-r4 tE3

20 Semniturileplrtilor

Contabil:
inregistrat Nr. :

Trezoreria:
Data:

PRESTATOR BENEFICIAR

Irina EVTODIEVA

^(-$Y\



/

Anexa nr.1

la contractul nr.139/18

din "24" august 2018

SPECIFICATIA
tehnici gi de pre( a serviciilor

Suma totali
(incl. TVA),

lei MD

1

Seniciilor de veriJicare a documentaliei de

proiect ;i deviz Reparulia capitalda holalui 9i
reparulia pardoselei in sala de dans a

Palalutui Municipal de Culturd man. Bdl(i".
1 10000,00 12000,00

TOTAL 10000,00 12000,00

Semnlturile piirtilor

BENEFICIAR

Nr.
Denumirea
serviciilor

Cod
CPV

Cantitate
(proiect)

Suma frri
TVA

lei MI)


