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CONTRACT Nr. 41

de achizifionarea ziarelor gi revistelor pe anul 2020 Cod CPV: 22200000-2

" 25" octombrie 2019 mun. Bdlli

ambii (denumifi(te) in continuare Pdrli), au incheiat prezentul Contract referitor la
urmdtoarele:

a. Achizilionarea ziarelor si revistelor pe anul2020, denumite in continuare Servicii.

b. Urmdtoarele documente vor fi considerate par{i componente gi integrale ale Contractului:

a) Specificalia tehnicd qi de Pre!;

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. in cazul unor

discrepanle sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului,

documentele vor avea ordinea de prioritate enumeratd mai sus.

d. in calitate de contravaloare a pldlilor care urrneazdafr efectuate de Beneficiar, Prestatorul

se obligd prin prezenta sd presteze Beneficiarului Serviciile qi sd inldture defectele lor in
conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Beneficiarul se obligd prin prezenta sd pldteascd Prestatorului, in calitate de contravaloare a

prestdrii serviciilor, precum qi a inldturdrii defectelor lor, prelul Contractului sau orice altd

sumd care poate deveni plAtibilA conform prevederilor Contractului in termenele qi

modalitatea stabilite de Contract.

Prestatorul de servicii Autoritatea contractantl

Centrul de Posti Bilfi fil. i.S."Posta
Moldovei"
reprezentati prin director V.Gutu.

care action eazd in baza Extt as u lui,
denumit(a) in continuar e B enefi ciar,

pe de o parte,

Directia Asistentl Sociali si Protectia
Familiei a Primiriei mun. Bilti,

reprezentatd prin $eful Veronica Munteanu,

care aclion eazd in baza Extr asului,
denumit(a) in continuar e Cumpdrdtor

nr. 40150 din 11.11.2014,
pe de o parte,
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1. Obiectul Contractului

1.1. Prestatorul igi asumd obligafia de a presta Serviciile conform Specificaliei tehnice qi de

pre!, care este parte integrantd a prezentului Contract.
1.2. Beneficiarul se obligd, la rindul sdu, sd achite gi sd recep{ioneze Serviciile prestate de

Prestator.
1.3. Serviciile prestate inbazacontractului vor respecta standardele indicate in SpecificaJie

tehnicd qi de pref. Cind nu este men{ionat nici un standard sau reglementare aplicabild, se vor

respecta standardele sau alte reglementdri autorizate in lara de origine a produselor.

2. Termeni gi condifii dt'prestare

2.1. Prestarea Serviciilor se efectueazi de citre Prestator din data semnirii
contractului, pe parcursul anului 2020r la comandi.

2.2. Documentatia de insolire a Serviciilor include:

- Factura fiscald; - 2 ex'

Originalele documentelor prevdzute in punctul2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tirziula

momentul prestdrii serviciului la destinatia final6'

3. Preful qi condifii de Plati
3.1. Pre{ul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei

moldovenegti, fiind indicat in Specifica{ia tehnicd Ei de pre! a prezentului Contract.

3.2. Suma totald aprezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileqte in lei moldoveneqti qi

constituie:

9183.00 Noui mii una suti optzeci si trei lei 00 bani MD

3.3. Achitarea pldlilor pentru serviciile prestate se va efectua in lei moldoveneqti.

3.4. Metoda gi condi{iile de plati de cdtre Cumpdrdtor vor fi:
Achitarea Serviciilor se va efectua in termen de 30 zile dupd prezentarea documentaliei de

insolire din punctul2.2 de cdtre Prestatorul, qi in lipsa obiecliilor din partea Beneficiarului.' 
3.5. Ftagt" se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat

in prezeritul Contract.

4. Condifii de predare-Primire

4.1. Serviciile se considerd predate de cdtre Prestator gi receplionate de cdtre Beneficiar

dacd:
a) cantitatea Serviciilor corespunde informaJiei indicate in SpecificaJia tehnicd 9i de pre!

gi documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informaJiei indicate in Specificafia tehnicd qi de pref;

4.2. Prestatorul este obligat sE prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii

fiscale odatl cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea pl61ii. Pentru nerespectarea de cdtre

Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul igi rezervd dreptul de a majora termenul de achitare

prevdzutin punctul 3.4 corespunzdtor numdrului de zile de intirziere qi de a fi exonerat de achitarea

penalitdtii stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de cdtre

Prestator in propunerea sa tehnicd.
5.2. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor respecta

standardele sau alte reglementdri attorizate in {ara de origine a produselor.

5.3.



6. Obliga{iilePir{ilor

6.1. inbazaprezentului Contract, Prestatorul se oblig6:

a) s6 presteze Serviciile in condiliile prevdzute de prezentul Contract;

b) s6 anunle Beneficiarului dupd semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile

calendaristice, prin teleforVfax sau telegramdautorizatd, despre disponibilitatea prestdrii

Serviciilor;
c) s6 asigure conditiile corespunzdtoare pentru receplionarea Serviciilor de cdtre

Beneficiar [destinatar, dup6, caz],in termenele stabilite, in corespundere cu cerin{ele prezentului

Contract; "'s'

d) s6 asigure'integritatea qi calitatea Serviciilor pe toatd perioada de pin6 la receptionarea

lor de cdtre Beneficiar [destinatar, dupd caz].

6.2. inbazaprezentului Contract, Beneficiarul se obligd:

a) s[ intreprindd toate misurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul

stabilit a Serviciilor prestate in corespundere cu cerinlele prezentului Contract;

b) sd asigure achitarea Serviciilor prestate, respectind modalitdlile gi termenele indicate in

prezentul Contract.
c) sd asigure monitorizarea Ei controlul executdrii contractului de cdtre Direclia

Arhitectura qi Construcfii.

7. Forfa majori

7.1. pdrfile sint exonerate de rdspundere pentru neindeplinirea parfialS sau integral[ a

obligafiilor conform prezentului Contract, dacd aceasta este cauzatd de producerea unor cazuri de

fo4imajorEt(rdzboaie, calamitali naturale: incendii, inundatii, cutremure de p6mint, precum 9i alte

circumstante care nu depind de voinla PAr[ilor)'
7.2. parteacare invocd, clauzade forfd majord este obligatd sd informeze imediat (dar nu

maitirziude 10 zile) cealaltd Parte despre survenitea circumstanlelor de fortd majord.

7.3. Surveniiea circumstantelor de forfd majotd, momentul declanqdrii qi termenul de

acfiune trebuie s6 fie confirmate printr-un cerfifrcat, eliberat in mod corespunzdtor de cStre organul

competent din tara Pa4ii care invocd asemenea circumstanle.

8; Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realizacu acordul comun al Pdrfilor.

8.2. Contractul poate fi.reziliatin mod unilateral de cdtre:

a) Beneficiar in 
"urde 

refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevdzute in prezentul

Contract;
b) Beneficiar in cazde nerespectare de cdtre Prestator a termenelor de prestare stabilite;

,j Beneficiar in cazde nerespectare de citre Prestator a termenelor de platd a Serviciilor;

Al Beneficiar sau Prestat or in cazde nesatisfacere de cdtre una dintre Pdrfi a pretenliilor

inaintate conform prezentului Contract.

8.3. parteainiliatoare a rezilierii Cqntractului este obligatd sd comunice in termen de 5 zile

lucrdtoare celeilalte f'ar1i aespre intentiile ei printr-o scrisoare motivatd'
g.4. parteainqtiinlatd este obligatd sd rdspundd in decurs de 5 zile lucrdtoare de.la primirea

notificdrii. in cazul in "*" litigiut nu este soluJionat in termenele stabilite, partea iniliatoare va

inilia rczilierea.

9. Reclama{ii

9.1. Reclamaliile privind Serviciile prestate sint inaintate Prestatorului la momentul

receplion6rii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul Prestatorului.

g.Z. pretenJiile privind calitateaserviciilor livrate sint inaintate Prestatorului in termen de 5

zile lucrdtoare de la dlpistarea deficientelor de calitate gi trebuie confirmate printr-un certificat

eliberat de o organizalie independent6 neutrd qi autorizatd in acest sens'

g.3. prestatorui este o-bligat sd examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucrdtoare

de la data primirii acestora gi sd comunice Beneficiarului despre decizia 1uat6.

g.4. In caz de recunoagtere a pretenfiilor, Prestatorul este obligat, in termen de 5 zile, sd
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presteze suplimentar U.r.Ori"rului serviciile nepres tate, iar in caz de constat are a calitafli

necorespunzdtoare- s[ le substituie sau sd le corecteze in conformitate cu cerintele Contractului.

9.5. Prestatorul poartd rispundere pentru calitatea Serviciilor in limitele stabilite, inclusiv

pentru viciile ascunse.

9.6. in cazul devierii de la calitatea confirmatd prin certificatul de calitate intocmit de

organizalia independentd neutrd sau autorizatd in acest sens, cheltuielile pentru stalionare sau

intirziere sint suportate de partea vinovatd.

10. Sancfiuni

10.1. Pentru refuzul a. u pi8rta Serviciile prevdzute in prezentul Contract, Prestatorul

suportd o penalitate in valoare de 15 Yo din suma totald a contractului.

10.2. Pentru prestarea cu intirziere a Serviciilor, Prestatorul poart[ rdspundere materiald in

valoare de 0"1% din suma a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de intitziere, dar nu mai mult

de 5 % din suma totald a prezerft\lui Contract. in cazul in care intirzierca depdEeqte 30 zile, se

considerd ca fiind refuz de a presta Serviciile prevdzute in prezentul Contract.

10.3. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd r[spundere materiald in valoare de

0.1% din suma a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi deirfirziere, dar nu mai mult de 5 %o din

suma total[ a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuali

1 1.1. Prestatorul are obligalia sd despdgubeascd Beneficiarul impotriva oricdror:

a) reclamalii qi acliuni in justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate

intelectuald (brevete, nume, mdrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,

instalaJiile sau utilajele folosite pentru sau in legdturd cu produsele achizilionate, qi

6l daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu excepfia situa{iei

in care o astfel de incdlcar e rentltddin respectarea Caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

12. Dispozifii finale

l2.L Lifigiile ce ar putea rczulta din prezentul Contract vor fi solulionate de c[tre P6(i pe

cale amiabili'.incazcontrar, ele vor fi transmise spre examinare in instan{a de judecatd competentd

conform legislatiei Republicii Moldova.
12.2. De Ia data semndrii prezentului Contract,

perfectate anterior igi pierd valabilitatea.
toate negocierile purtate qi documentele

I2.3. P11ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului,

modificlrii clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei

care lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi
incheierii contractului. Modificarile gi completdrile la prezentul Contract sint

cazul in care au fost perfectate in scris qi au fost semnate de ambele Pdrli.

12.4. Nici una dintre Pdrti nu are dreptul sd transmitd obligajiile 9i drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor terfe persoane fhrd acordul in scris al celeilalte pdrli.

12.5. Prezentul Contract este intocmit in trei exemplare in limba de stat a Republicii

Moldova, un exemplar pentru Prestator, doud exemplare pentru Beneficiar.
12.6. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii qi intrd in vigoare dup[

inregistrarea lui de cdtre Ministerul Finanlelor- Trezorerie Regionald Nord- Bdlli, fiind valabil pind

la 31 decembrie 20t9.
12.7. Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al ambelor pdrfi qi este semnat astdzi,

"25" octombrie 2019 .

12.8. Pentru confirmarea celor men{ionate mai sus, Pdr{ile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legisla{ia Republicii Moldova,ladata gi anul indicate mai sus.

sd convind asupra
unor circumstante
prevdzute la data
valabile numai in



13. Datele juridice, pogtale gi bancare ale Pirfilor

14. Semniturile pirfilor

Prestatorul de servicii

Contabil-;ef

Autoritatea contractantl

Centrul de Poqtd B5lti fil. I.S. <Poqta
Moldoveb>

Direc(ia Asisten{i Sociali gi Protec{ia
Familiei a Primiriei mun. Bil{i

Adresa pogtal6: mun. Bdlfi, Str. Strii'lL7 ,,A"

Telefon: 0 (231) 6-71-19

Banca: BC,,Victoriabank" SA, fiI. Nr.1 Bdlli

IBAN: MDl 9VI022370 1 00000001MDL

Cod: VICBMD2X740

Cod fi scal: 1002600023242

Adresa po gtald: mun. B dlf i, p-!a Independentei,

Telefon: 0(231) 6-34-05

Banca: MF-TRNord- Bdlfi

IBAN: MD5 9TRPD AA222980A 1 4 1 85AB

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 100860100003 I
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Anexa m.l
la contractul nr. 41

Prestatorul de servicii

V.Gutu

SPECIFICATIA BUNURILOR
bunurilor/lucrdrilor/serviciilor

din "25" octombrie 2019

Baui

V. Munteanu

Autoritatea contractanti

Caracteristicile
bunurilor/lucriri

lor/
serviciilorDenumirea

bunurilor/
lucrdrilor/
serviciilor

Contabilitate qi

Monitorul
Oficial al RM

Luchianiuc


