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CONTRACT Nr.б3.
privind achizilia de valoare miсй

I рдRтЕд GЕNЕRлL.i

Obiectul achiziliei: servicii de pazd Ei securitate

Cod CPV: 797100004

(6 
18 

r' februarie 2022 mun. Вйlli

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

а. Achizitionarca seryiciilor de pazd ;i securitate а еvепimепtului de mаsd diп muп. Bdl{i, str,

Stufrn cel Mare 1l, denumite iп continuare Servicii, сопfоrm procedurii de achizilii publice
de tip valoare miсё nr._ din in baza deciziei grupului de lucru al
Beneficiarului din ,,_" 20_

Ь, Urmйtоаrеlе documente чоr fi considerate рёrli componente gi integrale аlе Contractului:

а) Specificalia de рrе!;

с. 1п cazul unor discrepanle sau inconsecven{e intre documentele componente ale Contraotului,

documentele vor ачеа ordinea de prioritate епumеrаtй mai sus,

d, in calitate de contravaloare а plй{ilor cale urтпеаzй а Гr efectuate de Beneficiar, Prestatorul se

obligё prin prezentul contract sё presteze Beneficiarului Serviciile qi sё inlйture defectele lor
in conformitate сu prevederile Contractului sub toate aspectele.

е. Beneficiarul se оЬligй prin pTezentul contract sй plйteascй Prestatorului, in calitate de

contravaloare prestёrii serviciilor, prelul Contractului in termenele 9i modalitatea stabilite de

Contract.

1. obiectul contractului

1.1. Prestatorul iqi аsumё obliga{ia de а presta Serviciile conform Specificaliei, саrе este parte

integrantй а prezentului Contract.

1.2. Benificiarul se obligй, 1а rбndul sбu, sй achite qi sй receplioneze Serviciile prestate de

Prestator.

/0l/ааоа4а"а€Fh

prestatorul de servicii Autoritatea сопtrасtапtй

reprezentatй prin Dirесtоr Lilia Patrascu,
(uпс | ia, пu mе l е, р re пumе l е)

(sla пп, regu l а tпе п l, h оlй rirе elc,)

denurnit(a) in contintlare Preslatclr, IDNO

1 003600085445
(se iпdiс,d пr. si dtttct de iпregistrare iп Registrul de Stat|

ре de о parte,

S.R.L...Prosecutor",

care ac}ioneazё iпьаzа statului

Рrimйriа muп. Bйlti.
rерrеzепtаtй prin Рrimаr al muп. Bйlti
Nicolai Griцоrisiп,
care асtiолеаzd in Ъаzа Legii privind

administralia publicй 1осаlё пr. 436 ,
(statut, rеgulаmепt, hotdrtre etc.)

denumit(a) in continuare Вепеfiсiаr, IDNO

(se iпdiсd пr. si dala de tпregislrare itt Registrul de Stat)

ре de alti parte,
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1.3. Serviciile prestate inbaza contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie.

2. ÂÕrmÕßi gi condi{ii de preýtare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectueazÙ de cñtre Prestator in data de 23 februarie (in
intervalul orelor 1000 - 1Ñ0) (4 Þfi{Õri de securitate califica{i), din momentul ißrÕgistrÙrii
contractului la MF-TR Nord-BÙl{i.

2.2. Documenta}ia de insotire Ð Serviciilor include:

Ð) Factura fisáÐlñ.

2.3. Originalele documentelor prevñzute in punctul 2.2 se vor prezenta Benificiarului cel tirziu
la momentul prestÙrii serviciilor. Prestarea serviciilor se consider¡ incheiatñ in momentul tn care
sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Pre{ul 9i condi{ii de àlÐtÙ
3.1.Pretul Serviciilor conform prezentului Contract este stabilit in lei moldoveneqti, fiind

indicat in Specifica}ia prezentului Contract.

3,2. Suma totalÙ Ð prezentului Contract, inclusiv ÂV°, se stabileqte in lei moldovene;ti gi

constituie:

3 120 lei 00 bani (Trei mii ußÐ sçtÙ douÙzeci lei 00 bani)

3.·. Achitarea plñtilor pentru Serviciile prestate va efectua in lei moldoveneqti.
3.4. Metoda qi condi{iile de platÑ de áÙtrÕ Beneficiar çÞr fi:

Achitarea serviciilor se va efectua in tqrmen de 3 zile duàñ prezentarea documentaliei de
?nsolire din punctul 2.2 de áÙtrÕ Prestator. si in lipsa obiectiilor din partea Beneficiarului.

3.5. Plñtile se çÞr efectua àriß transfer bancar àÕ contul de decontare al Prestatorului indicat in
prezentul Contract.

4. Condi{ii de predare-primire
4.1. Serviciile se considerÑ predate de áñtrÕ Prestator 9i receptionate de áÙtrÕ Beneficiar dÐáñ:

Ð) cantitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista serviciilor 9i graficul
prestñrii gi documentele de inso{ire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

Ì) calitatea Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;
4.2. Prestatorul este obligat sÙ prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale

odat¹ cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plñ{ii. Pentru nerespectarea de cñtre Prestator Ð
prezentei clauze, Beneficiarul igi rezervñ dreptul de Ð majora termenul de achitare prevÙzut in
punctul 3.4 corespunzÙtor ßumñrçlui de zile de intirziere qi de Ð fi ÕåÞßÕrÐt de achitarea
penalitñtii 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 aplicabilÙ se vor respecta

standardele sau alte reglementñri autorizate in tara de origine Ð Serviciilor.

Ñ. Obligafiile àÙr{ilÞr
6.1. in bazaprezentului Contract, Prestatorul se ÞÌligñ:

Ð) sñ presteze Serviciile in condiliile prevÙzute de prezentul Contract;
Ì) sa anunto Boneficiarului duàñ semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile

calendaristice, prin telefor/fax sau telegramÙ autorizatÙ, despre disponibilitatea prestñrii
Serviciilor;



á) sÙ asigure condi{iile corespunzÙtoare pentru receptionarea Serviciilor de áÙtrÕ
Beneficiaro in termenele stabilite, in corespundere cu cerin{ele prezentului Contract;

d) sÙ asigure integritatea gi calitatea Serviciilor àÕ toatÙ perioada de àtßÙ la recep{ionarea
lor de áñtrÕ Beneficiar.

Õ) sÙ inspecteze spa{iul qi teritoriul pentru identificarea obiectelor suspecte inainte de
inceperea evenimentului, care reprezintñ surse de pericol sporit pentru persoanele àrÕzÕäÕ la
evenimontul de mÐsñ.

0 sÙ implementeze controlul accesui qi prevenirea intrñrii àÕrsÞÐßÕlÞr nedorite la
evenimentul de mÐsñ (control facial).

8) sñ mÕßlißñ ordinea àuÌliáñ qi regimul'de securitato necesal.
h) sÙ asigure protectia ordinii publice qi Ð securit6lii teritoriului adiacent, controlul

respectñrii de áÙtrÕ vizitatori Ð regulilor de áÞßduitñ stabilite.
i) sÙ implementeze mÙsurile pentru protejarea qi asigurarea siguran}ei participantilpr la

evenimentul de mÐsñ.
j) sñ asigure suprimarea conflictolor, acliuni sau ciocniri provocatoare gi agresive, pagube

direclionate ÐsuàrÐ bunurilor de orice ßÐturñ (dÐáñ este necesar, sñ implice in acest scop linute
suplimentare ale agenliei de securitate, pentru Ð obline rezultatul final - rezolvarea (neutralizarea)
conflictului).

k) sa asigure controlul de acces Ð incÙperilor de serviciu.
l) sÙ controlul asupra trecerii de articole (sÙ nu se permitÑ trecerea de obiecte suspecte in

nicio circumstan!6) qi controlul asupra extragerii obiectelor apartinÑnd proprietarului (sñ nu se
permitñ, in niciun caz, exttagerea neautorizatÑ Ð articolelor aparfinind proprietarului (extragerea
este permisÙ numai pebaza unei permisiuni scrise semnate de Þ àÕrsÞÐßñ autorizatñ).

m) sÙ asigure controlul zonei ißáÞßjurÙtÞÐrÕ àÕ tÞÐtñ durata evenimentului.
n) sñ asigure alte mñsuri de securitate necesare à°ßñ la finalul evenimentului.
Þ) sÙ coordoneze actiunile personalului de securitate cu organizatorii evenimentului.

à) mecanismul de proteclie Ð teritoriului include capacitÑlile unitalii de serviciu
opera}ionale, áÐrÕ func{ioneazñ non-stop qi este echipatñ áç un sistem fiabil de comunica}ii radio
qi telefonice, incl, Ei cu organele de drept.

6.2. Iß baza prezentului Contract, Benefi ciarul se obligñ:
Ð) sñ intreprindñ toate mñsurile necesare pentru asigurarea recep{ionÙrii in termenul stabilit

Ð Serviciilor prestate in corespundere áç cerintele prezentului Contract;
Ì) sñ asigure achitarea Serviciilor prestate, respectind modalitÙ}ile 9i termenele indicate in

prezentul Contract.
á) sÙ notifice Prestatorul in cel mult 3 zile luárÙtÞÐrÕ despre ÞrÐ evenimentului de mÐsÙ

propus, contactind in prealabil Seful de securitate la tel. 079-288-555.
d) sÙ informeze Prestatorul mai mult sau mai pu{in despre natura lucrñrilor viitoare pentru

fiecare eveniment specifio, necesare pentru prestarea de calitate Ð serviciilor prezentului contract.
Õ) sÙ Ðßuß[Õ Prestatorul cu privire la toate neajunsurile qi ißáñláñrilÕ condi}iilor contractului

in procesul de men[inere Ð ordinii publice.

0 sÙ ia mñsuri àÕßtru eliminarea imprejurÙrilor áÐrÕ contribuie 1Ð agravarea situafiei penale
din aria protejatñ qi àÕ care Antreprenorul nu ÞÕ poate elimina singur.

7. Circumstan{e áÐrÕ justificÙ ßÕÕåÕáçtÐrÕÐ contractului
7.1.Àñr[ilÕ sunt exonerate de rÑspundere pentru neindeplinirea àÐr[iÐlñ sau integralÙ Ð

obliga{iilor áÞßfÞrm prezentului Contract, dÐáñ aceasta este cauzatÑde producerea unor cazuri de
circumstan{e áÐrÕ justificÑ neexecutarea contractului (rñzÌÞÐiÕ, calamit6{i naturale: incendii,
inundatii, cutremure de àñmißt, precum qi alte circumstan{e áÐrÕ nu depind de voin}a Pñrlilor).

7.2. Partea áÐrÕ ißçÞáñ, clauza oircumstanlelor care justificñ neexecutarea contractului este
obligatÙ sÑ informeze imediat (dÐr nu mai tirziu de 10 zile) cealaltñ Parte despre survenirea
circumstanlelor care justificñ neexecutarea contractului.



7.3. Survenirea circumstantelor care justificÑ neexecutaroa contractului, momentul declanqÙrii

qi termenul de actiune trebuie sÙ fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat in mÞd

corespunzÑtor de cÑtre organul competent din {ara Parfii care invocÙ asemenea circumstan{e.

7.4.iß cazul in care in circumstantele care justificÙ neexecutarea contractului, acesta se
modificñ prin acordul adilional, inclusiv modificarea termenilor de executare, in cazul unei
executÙri ulterioare Ð contractului. CÑnd se ÕåÕáutñ pct.7.1 qi pct. 7.3, pñrlile modificñ contractul
prin acord - adilional, privind neindeplinerea àÐrtiÐlñ sau integralñ Ð obliga}iunilor, inclusiv
modificarea termenilor in cazul suspendñrii qi executñrii ulterioare Ð contractului.

8. Rezolu{iunea

8.1. Rezolu{iunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Àñr[ilÞr.
8.2. Contractul poate fi rezolvit iß mod unilateral de áñtrÕ:

Ð) Beneficiar in caz'de refuz al Prestatorului de Ð àrÕstÐ Serviciile prevñzute iß prezentul
Contract;

Ì) Beneficiat iß caz de nerespectare de áÙtrÕ Prestator Ð termenelor de prestare stabilite;
á) Prestator iß caz de nerespectare de áñtrÕ Beneficiar Ð tÕrmÕßÕlÞr de platÙ Ð Serviciilor;
d) Prestator sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de áñtrÕ una dintre Parti Ð preten{iilor

inaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea iniJiatoare Ð rezolutiunii Contractului este obligat¡ sñ comunice in tÕrmÕß de 5

zile luárñtÞÐrÕ celeilalte ÀÑrli despre intentiile ei printr-o scrisoare motivat¡.
8.4. Partea ingtiintatñ este ÞÌligÐtñ sñ rñsàußdñ in decurs de _5_ zile luárÙtÞÐrÕ de 1Ð àrimirÕÐ

notificÙrii. In cazul in care litigiul nu este solu{ionat in termenele stabilite, partea ini{iatoare va
inilia rezoluliunea.

9. Reclamafii

9.1. Reclama{iile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt inaintate Prestatorului la
momentul rÕáÕà{iÞßñrii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in áÞmuß cu reprezentantul
prestatorului.

9.2. Pretentiile privind calitatea serviciilor prestate sunt inaintate Prestatorului in termen de

_5_ zile de 1Ð depistarea deficientelor de calitate gi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat
de Þ organizalie independentñ neutrñ 9i autorizatñ in acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat sñ examineze preten{iile inaintate in termen de _5_ zile de la data
primirii acestora gi sÑ comunice Beneficiarului despre decizia 1uat6.

9.4. in caz de recunoaqtere Ð preten{iilor, Prestatorul este obligat, in tetmen de _5_ zile, sñ
presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestatÙ de servicii, iar iß caz de constatare Ð
calit¹{ii necorespunzdtoare - sÙ le corecteze in conformitate cu cerinJele Contractului.

9.5. Prestatorul àÞÐrtÙ rñspundere pentru calitatea Serviciilor in limitele stabilite, inclusiv
pentru viciile ascunse.

9.6. in cazul devierii de la calitatea confirmatñ prin certificatul de calitate intocmit de
organiza{ia independentÙ ßÕutrÙ sau autorizatÙ in acest sens, cheltuielile pentru sta{ionare sau
intirziere sunt suportate de partea vinovatÙ.

10.1. FÞrrßÐ de garan{ie de ÌußÙ

10. Sancfiuni

ÕåÕáutÐrÕ Ð contractului ÐgrÕÐtñ de Beneficiar este

in cuantum de _-_Þ/Þ din valoarea contractului.
10.2. Pentru refuzul de Ð presta Serviciile prevñzute iß prezentul Contract, se va reline



garan{ia de Ìußñ executare Ð contractului, in cazul in áÐrc ÕÐ Ð fost constituitñ in conformitate áç
prevedrile punctului 10.1 ., iß caz contrar Prestatorul suportÙ Þ penalitate in valoare de *5_% din

suma totalÑ Ð contractului.

10.3. Pentru prestarea cu intÑrziere Ð Serviciilor, Prestatorul àÞÐrtÙ plata despñgubirei in
valoare de _0Þ5_7Þ din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de intArziere, dar nu mai
mult de _5_ÃÞ din suma totalñ Ð prezentului Contract. in cazul in áÐrÕ intÑrzierea dÕàñ;ÕqtÕ _30_
zile, Prestatorul prezintñ Beneficiarului Þ explica}ie in fÞrmÙ scrisÙ. DÐáñ Beneficiarul ÐááÕàtÙ,
Prestatorul prelungeqte termenul de valabilitate Ð garan{iei de ÌußÙ executare, iß caz contrar se
considerñ áÐ fiind refuz de Ð presta Serviciile prevñzute iß prezentul Contract qi Prestatorului i se
va reline garan{ia de ÌußÙ executare Ð Contractului, in cazul in care Ð fost constituitñ in
conformitate cu prevederile pct. 1 0. 1.

10.4. Pentru achitarea cu intÑrziere, Beneficiarul àÞÐrtÙ plata despÙgubirei in çÐlÞÐrÕ de

_0,5_ÃÞ din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi deintÑrziere, dar nu mai mult de _5_¾/Þ
din suma totalñ Ð prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrñtoare ulterioarñ datei áÕ constituie tÕrmÕßul limitÑ de prestare, àrÕáum qi,

tÕrmÕßul limitÙ de achitare se considerñ zi lucrñtoare de intÑrziere.
10.6. Suma penalitñlii calculate Prestatorului áÞßfÞrm prezentului Contract poate fi dedusñ

(retinutÙ) de áÙtrÕ Beneficiar din suma plÙ{ii pentru Serviciile prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectualÙ

1 1.1. Prestatorul ÐrÕ obligatia sÑ despÙgubeascÙ achizitorul impotriva ÞriáñrÞr:
Ð) reclama{ii qi actiuni in justi{ie, áÕ rezultñ din ißáÙláÐrÕÐ unor drepturi de proprietate

intelectualÙ (brevete, nume, mñrái inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instala}iile sau utilajele folosite pentru sau in lÕgñturÙ cu produsele achizitionate, 9i

Ì) daune-interese, costuri, taxe 9i cheltuieli de orice ßÐtçrÙ, aferente, cu excep{ia situaliei
in áÐrÕ Þ astfel de ißáñláÐrÕ rezultñ din respectarea Caietului de sarcini intocmit de áÙtrÕ achizitor.

12, Dispozi{ii finale

12.1. Litigiile áÕ Ðr putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de áñtrÕ Àñr[i àÕ
cale amiabilñ. In caz contrar, ele vor fi transmise sàrÕ examinare in instan{a de judecatñ
competentÙ conform legisla{iei Republicii Moldova.

|2,2, ÀÐÆi|Õ contractante au dreptul, àÕ durata indeplinirii contractului, sñ convinñ asupra
modificÙrii clauzelor contractului, prin acord adi|ional, numai in cazul apariliei unor circumstante
care lÕzÕÐzñ interesele comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi prevñzute la data
incheierii contractului. Modificñrile qi completÙrile la prezentul contract sint valabile numai iß
cazul in care Ðu fost perfectate in scris gi au fost semnate de ÐmìÕlÕ ÀÙr[i.

12.3. Nici ußÐ dintre ÀÙrli nu are dreptul sñ transmitÑ obligatiile 9i drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor tÕrfÕ persoane ¹rñ acordul in scris al celeilalte àñr[i.

|2.4. Prezentul Contract in cazul in care este semnat electronic, de cñtre ambele àÙr}i, acesta
este remis in mod automat prin mijloacele electronice, dar in cazul áÑßd contractul este semnat
olografic se intocmegte in douÙ exemplare in limba rÞm6.ßñ, áÑtÕ un exemplar pentru Prestator,
²ÕßÕfiáiÐr.

|2,5. Prezentul Contract se considerñ incheiat la data sÕmhñrii gi ißtrÙ in vigoare la data
?nregistrÙrii la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor, in cazul in care sursele
financiare se ÐlÞáÙ din bugetul de stat/bugetul local, sau 1Ð data semnÙrii sau la Þ altÑ datÙ
ulterioarÙ indicatñ in acest contract in cazul in áÐrÕ gestionarea surselor financiare nu se






