
соI\ТRАСТ Nr. б1
privind achizi{ia de valoare miсб

I PARTEA GЕNЕRДLД

Obiectul achiziliei: seryicii de trапsrпisiе tп sistem liye

Cod CPV: 642280000

" 18 " fеЬruаriе 2022

аDОаоОа6{3

z1 tЕв. ?0?2

prestatorul de serTicii Autoritatea сопtrасtапtй

S.R.L. ..Рriчеsс.Еu".
reprezentati prin Administrator Radu
Chivriga,

(fuпс|iа, пumеlе, рrепumеlе)

саrе actioneazбinbaza statului
(s t atut, r е gul аmепt, hot drtre etc.)

denumit(a) in continuare Prestator, IDNO

10106000 901 1

(se iпdiсd пr. si data de tпregistrare iп Registrul de Sta)

ре de о parte,

Рrimйriа muп. Bйlti.

reprezentatй prin Рrimаr al muп. Bйlti
Nicolai Grigorisin.

cafe aclioneazй in baza Legii privind

administratia publicб lосаlё ш, 436 din 28.12.2006,
(statut, rеgulаmепt, hotdrire etc,)

denumit(a) in continuare Вепеfiсiаr, IDNO

1007б01 з 161
(se iпdiсй пr, si data de tпregistrare iп Registrul de Stat)

ре de аltё parte,

ambii (denumi{i(te) in continuare Рйr|i), au incheiat prezentul Contract referitor 1а urmйtоаrеlе:

а. Achizilionarea serviciilor de traпsmisie iп sistem live (90 miп.), denumite iп continuare

Servicii, сопfоrm procedurii de achizilii publice de tip valoare miсё 1ш.

din in baza deciziei grupului de luсru а1 Beneficiarului din

20

ь. urmбtoarele documente vor fi considerate рйr|i componente qi integrale ale contractului:

а) Specifica}ia de рrе};

с. fn cazul unor discrepante sau inconsecvente intre documerrtele componente ale Contractului,

documentele vor avea ordinea de prioritate епчmеrаtё mai sus.

d. in calitate de contravaloare а plЁlilor сахе rrfineazб а fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se

obligй prin prezentul contract sё presteze ВепеГrсiаrulчi Serviciile qi sё inlёture defectele 1or

in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

е. Beneficiarul se obligй рriп prezentul contract sё pliteascб Prestatorului, in calitate de

contravaloare prestёrii serviciilor, рrеtчl Contractului in termenele 9i modalitatea stфilite de

Contract.

1. obiectul Сопtrасtчlчi
1.1. Prestatorul i;i аsчmй obliga{ia de а presta Serviciile сопfоrm Specificфiei, саrе este parte

integrantб а prezentului Contract.
1.2. Benificiarul se obligй, 1а rбпdul sЁчо sб achite qi sб recep{ioneze Serviciile prestate de

Prestator.
1.З. Serviciile prestate iп Ьма contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie.

muп. Belli



2. ÂÕrmÕßi qi condi{ii de àrÕstÐrÕ
2.1. Prestarea Serviciilor se efectueazÙ de áÙtrÕ Prestator in perioada 23 februarie 2022, din

momentul inregistrÙrii contractului la MF-TR Nord-Bil{i.
2.2. Documenta{ia de insoJire Ð Serviciilor include:

Ð) Factura fiscalñ.
2.3. Originalele documentelor prevÙzute in punctul 2.2 se vor prezenta Benificiarului cel tirziu

la momentul prestñrii serviciilor. Prestarea serviciilor se considerÙ incheiatñ in momentul iß care
sunt prezentate documentele de mai sus.

3. ÀrÕful 9i condi{ii de platÙ

3.1. Pre}ul Serviciilor conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovene;ti, fiind
indicat in Specificatia prezentului Contract.

3.2. Suma tÞtÐlÙ Ð prezentului Contract, inclusiv ÂV°, se stabileqte in lei moldoveneqti qi
constituie:

11 000 le! 00 bani (Unsprezece mii lei 00 bani)

3.3. Achitarea plñlilor pentru Serviciile prestate va efectua in lei moldovenegti.
·.4. Metoda 9i condi{iile de platÙ de áÙtrÕ Beneficiar çÞr fi:
Achitarea serviciilor se va efectua in tgrmÕß de 30 zile duàñ prezentarea documentatiei de

insofire din punctul 2.2 de 9ñtrÕ PTestator. ýiirr lipsa obiectriilor din partea Beneficiarului.
3.5. Platile se çÞr efectua prin transfer ÌÐßáÐr àÕ contul de decontare al Prestatorului indicat in

prezentul Contract.

4. Condi{ii de àrÕdÐrÕ-àrimirÕ
4.1. Serviciile se considerñ predate de áñtrÕ Prestator qi recep{ionate de áÙtrÕ Beneficiar dÐáÙ:

Ð) cantitatea Serviciilor corespunde informa{iei indicate in Lista sorviciilor gi graficul
prestñrii 9i documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

Ì) calitatea Serviciilor corespunde informa{iei indicate in Specifica{ie;
4.2. Prestatorul este obligat sñ prezinte Beneficiarului uß exemplar original al facturii fiscale

odatÑ cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plalii. Pentru nerespectarea de áÙtrÕ Prestator Ð
prezentei clauze, Beneficiarul i;i rezervd dreptul de Ð majora termenul de achitare prevÑzut in
punctul 3.4 corespunzÑtor numÙrului de zile de intirziere qi de Ð fi exonerat de achitarea
penalitafli stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde
5.1. Serviciile prestate in baza contractului çÞr respecta standardele prezentate de áñtrÕ

furnizor iß propunerea sa tehnicñ.
5.2. Cind nu este men{ionat nici un standard sau reglementare aplicabilñ se çÞr respecta

standardele sau alte reglementñri autorizate in {ÐrÐ de origine Ð Serviciilor.

Ñ. Obliga{iile àÙr{ilÞr
6.1. in bazaprezentului Contract, Prestatorul se obligÙ:

Ð) sñ presteze Serviciile in condiliile prevÙzute de prezentul Contract;
Ì) sñ anunte Beneficiarului dupñ semnarea prezentului Contract, iß decurs de 5 zile

calendaristice, prin teleforr/fax sau telegramñ autorizatÙ, despre disponibilitatea àrÕstñrii
Serviciilor;

Á) s¹ asigure conditiile corespunzÙtoare pentru receptionarea Serviciilor de áñtrÕ
Bene³tciar, in termenele stabilite, in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

d) sñ asigure integritatea gi calitatea Serviciilor àÕ toatñ perioada de àißñ la receptionarea
lor de áñtrÕ Beneficiar.

6.2. in bazaprezentului Contract, Beneficiarul se oblig6:
Ð) sñ intreprindÙ toate mñsurile necesare pentru asigurarea receptionñrii in termenul stabilit



Ð Serviciilor prestate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;
Ì) sa asigure achitarea Serviciilor prestateo respectind modalitñlile gi termenele indicate in

prezentul Contract.

7. Circumstan{e áÐrÕ justificÙ neexecutarea contractului
7.1. PÙ(ile sunt exonerate de rÙspundere pentru neindeplinirea pa(ialñ sau integralñ Ð

obligatiilor conform prezentului Contract, dacÑ aceasta este cauzatÑ de producerea ußÞr cazuri de
circumstan{e care justificñ neexecutarea contractului (rÙzboaie, calamitali naturale: incendii,
inundatii, cutremure de àñmißt, àrÕáum qi alte circumstante care nu depind de vointa Partilor).

7 .2. Partea care invocd clauza circumstanfelor care justificñ neoxecutarea contractului este
obligatÑ sÑ informeze imediat (dar nu mai tirziu de 10 zile) áÕÐlÐltÙ Parte dospre survenirea
circumstantelor áÐrÕ j ustifi áñ neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstan{elor áÐrÕ justificñ neexecutarea contractului, momentul declanqñrii
gi termenul de ac{iune trebuie sñ fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat in mod
corespunzÙtor de áñtrÕ organul competent din tara Pa{ii care ißçÞáñ asomenea circumstan{e.

7.4.Iß cazul in áÐrÕ in circumstanlele care justificñ neexecutarea contractului, acesta se
mÞdifiáñ prin acordul adifional, inclusiv modificarea termenilor de executare, in cazul unei
executÙri ulterioare Ð contractului. Cind se ÕåÕáçtÙ pct.7.1 qi pct. 7.3, àñr{ilÕ modificñ contractul
prin acord - aditional, privind neindeplinerea parlialñ sau integralñ Ð obliga}iunilor, inclusiv
modificarea termenilor in cazul suspendñrii qi executñrii ulterioare Ð contractului.

8. Rezolu{iunea

8.1. Rezoluliunea Contractului se poate rcaliza cu acordul comun al Àñr[ilÞr.
8.2. Contractul poate ³r rezolvit in mod unilateral de áÙtrÕ:

Ð) Beneficiar in caz de rÕfuz al Prestatorului de Ð presta Serviciile prevÙzute iß prezentul
Contract;

Ì) Beneficiar in caz de nerespectare de áñtrÕ Prestator Ð termenelor de prestare stabilite;
á) Prestator in caz de ßÕrÕsàÕátÐrÞ de áñtrÕ Beneficiar Ð termenelor de platñ Ð Serviciilor;
d) Prestator sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de áñtrÕ una dintro Àñrfi Ð pretentiilor

inaintate áÞßfÞrm prezentului Contract.
8.3. Partea ini{iatoare Ð rezoluliunii Contractului este obligatñ sÙ comunice in termen de 5

zile luárñtÞÐrÕ celeilalte Àñrti despre inten{iile ei printr-o scrisoare mÞtiçÐtñ.
8.4. Partea in;tiintatñ este obligatÙ sñ rÙsàußdñ in decurs de _5_ zile lucrÑtoare de la primirea

notificñrii. In cazul iß áÐrÕ litigiui nu este Jolu{ionat in tÕrmÕ¹lÕ stabilite, partea iniliatoare va
inilia rezolutiunea.

9. Reclamafii
9.1. Reclamatiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt inaintate Prestatorului 1Ð

momentul recep}ionÙrii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul
prestatorului.

9.2. Pretentiile privind calitatea serviciilor prestate sunt inaintate Prestatorului in termen de
_5_ zile de la depistarea deficien{elor de calitate qi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat
de Þ organizatie independentñ ßÕutrñ 9i autorizat6 in acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat sñ examineze pretentiile inaintate in termen de _5_ zile de la data
primirii acestora gi sñ comunice Beneficiarului despre decizia luÐtñ.

9.4.Iß caz de recunoaqtere Ð preten}iilor, Prestatorul este obligat, in termen de _5_ zile, sÙ
presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestatñ de servicii, iar iß caz de constatare Ð
calitñtii necorespunzÑtoare - sñ le corecteze in conformitate áç cerin{ele Contractului.

9.5. Prestatorul àÞÐrtÙ rñspundere pentru calitatea Sorviciilor in limitole stabilite, inclusiv
pentru viciile ascunse.

9.6. in cazul devierii
organiza}ia independentñ
intirziere sunt suportate de

de la calitatea áÞtrfirtßÐtÙ àriß certificatul de calitate intocmit de
t-teutrÐ sau autorizatÙ irr acest sens, clreltuielile pentru sta{ionare sau
àÐÓtÕÐ vinovat6.



10.1. FÞrmÐ de garanlie
10. Sanc{iuni

de ÌußÙ executare Ð contractului agreatÙ de Beneficiar este
in cuantum de _-_YÞ din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de Ð presta Serviciile prev¡zute in prezentul Contract, se va reline
garanlia de ÌußÙ executare Ð contractului, in cazul in áÐrÕ ÕÐ Ð fost constituitñ in conformitate cu
prevedrile punctului 10.1., iß caz contrar Prestatorul suportñ Þ penalitate iß valoare de 5_% din
suma totalÙ Ð contractului.

10.3. Pentru prestarea áu intÑrziere Ð Serviciilor, Prestatorul àÞÐrtñ plata despñgubirei in
valoare de _0,1_ÃÞ din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de intÑrziete, dar nu mai
mult de _5_¾/, din suma totalÙ Ð prezentului Contract. in cazul in care intArzierea depÑqeqte _30_
zile, Prestatorul prezintÑ Beneficiarului Þ explicatie iß fÞrmñ scrisÙ. DÐáñ Beneficiarul ÐááÕàtñ,
Prestatorul prelunge;te termenul de valabilitate Ð garanliei de Ìußñ executare, iß caz contrar se
considerñ áÐ fiind refuz de Ð presta Serviciile prevÙzute in prezentul Contract qi Prestatorului i se
va re{ine garan{ia de ÌußÙ executare Ð Contractului, in cazul in áÐrÕ Ð fost constituitÑ in
conformitate cu prevederile pct.10.1 .

10.4. Pentru achitarea cu intÑrziere, Beneficiarul àÞÐrtñ plata despÙgubirei in valoare de
_0r1_o/o din suma Serviciilor neachitate, pentru fiÕáÐrÕ zi deintfuziere, dar nu mai mult de 5 ./"

din suma totalÙ Ð prezentului contract
10.5. Prima zi luárñtÞÐrÕ ulterioarñ datei áÕ constituie tÕrmÕßul limitñ de prestare, precum qi,

termenul limitñ de achitare se considerÙ zi luárñtÞÐrÕ de intArziero.
10.6. Suma penaÈtalii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusñ

(rÕtißutÙ) de áñtrÕ Beneficiar din suma plñtii pentru serviciile prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectualÙ

1 1.1, Prestatorul ÐrÕ obliga{ia sÙ despÙgubeascñ achizitorul impotriva ÞriáñrÞr:
Ð) reclamatii qi ac{iuni in justi{ie, áÕ rezultñ din incñlcarea unor drepturi de proprietate

intelectualñ (brevete, ßumÕ, rnñrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaliile sau utilajele folosite pentru sau iß lÕgñturÙ cu produsele achizilionate, 9iÌ) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice naturñ, aferente, cu excep{ia situatiei
in ÁÐrÕ Þ astfel de ißáñláÐrÕ rezultÙ din respectarea Caietului do sarcini intocmit de áñtrÕ achizitor.

t2, Dispozi{ii finale
12.1. Litigiile áÕ Ðr putea rezulta din prezentul Contract vor fi solu{ionate de cÙtre Àñrli àÕ

cale ÐmiÐìilñ. in caz contrar, ele çÞr ir transmise Spre ÕåÐmißÐrÕ in instanta de judecata
competentñ áÞßfÞrm legislaliei Republicii Moldova.

l2.2, ÀÑ;ÆilÕ contractante Ðu dreptul, àÕ durata indeplinirii contractului, sñ convinÙ asupra
modificñrii clauzelor contractului, prin acord adi{ional, numai in cazu\ apariliei unor circumstante
care lezeazÙ interesele comercialo legitime ale acestora qi áÐrÕ nu au putut fi prevñzute la data
incheierii contractului. ModificÙrile gi completñrile 1Ð prezentul contract sint valabile numai iß
cazul in care au fost perfectate in scris qi au fost semnate de ambele Àñ4i.

l2.3. Nici ußÐ dintre ÀÙrti nu are dreptul sÙ transmitñ obliga}iile 9i drepturile sale stipulate in
Prezentul Contract unor tÕrtÕ persoane ¹rÙ acordul in scris al celeilalte àÙr{i.

|2.4. Prezentul Contract in cazul in áÐrÕ este semnat electronic, de áñtrÕ ambele pñrti, acesta
este remis in mod automat prin mijloacele electronice, dar in cazul áÑßd contractul este semnat
olografic se intocmeqte in dÞuÙ exemplare in limba rÞmÑßñ, áÑtÕ un exemplar pentru Prestator,
Beneficiar.

|2.5. prczentul contract se considerñ incheiat la data semnñrii qi intrñ in vigoare la data
inTegistrñrii la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor, iß cazul in care sursele
financiare se ÐlÞáñ din bugetul de stat/bugetul local, sÐç la data semnñrii sau la Þ Ðltñ datÙ
ulterioarñ indicatñ in acest contract in cazul in care gestionarea surselor financiare nu se
efectueazÙ prin intermediul sistemului trezorerial.






