
ra D o cumentari a r,"fi":f ,l1 t ?i
din "15" septembrie 2021

CONTRACT Nr. 72
privind achizilra de valoare micd

l-
I PARTEA GENERALA

Obiectul achizi{iei; servicii de asistentrd personald, conforfr
asistenld; servicii de ingrijire personald, sarcini menajere de bazd, participare la viaya sociald,
supr av e gher e ; i indruma r e

Cod CPV: 98000000-3
(( l'7 t' octombrie 2022 mun. Bilti

ambii (denumili(te) in continuare Pdr[i), au incheiat prezentul Contract referitor la urmdtoarele:

a. Achizilionarea serviciilor de asisten{d personali, conform planului individualizat de

asisten{5: servicii de ingrijire personallo sarcini menajere de bazd, participare la via{a
sociali, supraveghere qi indrumare, denumite in continuare Servicii, conform procedurii de

achizi\ii publice de tip valoare micd nr. din , in baza deciziei
grupului de lucru al Beneficiarului din,, " 20

b. Urmdtoarele documente vor fi consideratepdrli componente gi integrale ale Contractului:

a) Specificalia de pre!;

c. in cazul unor discrepanle sau inconsecven{e intre documentele componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate enumeratd mai sus.

d. in calitate de contravaloare a plalilor care urmeazd a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se

obliga prin prezentul contract sd presteze Beneficiarului Serviciile Ei sd inldture defectele lor in
conformitat- cu prevederile Contractului sub'toate aspectele.

e. Beneficiarul se obliga prin prezentul contract sd pldteascd Prestatorului, in calitate de

contravaloare prestdrii serviciilor, pre{ul Contractului in termenele gi modalitatea stabilite de

Contract.

1. Obiectul Contractului
L L Prestatorul ?qi asumd obligalia de a presta Serviciile conform Specificaliei (Anexa nr. I

la prezentul contract), care este parte integranld.aprezentului Contract.
1.2. Benificiarul se oblig6, la rAndul sdu, sd achite qi sd receplioneze Serviciile prestate de

Prestator.
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Prestatorul de servicii Autoritatea contractantl

Persoana fizic5,, reprezentatd prin

dna Aliona BANARI,

buletin de identitate 804000277. ehberat de

ts crus REGISTRU ladatade 09.03.2013,

denumit(d) in continuare Prestator, pe de o
parte

Direc{ia Generali Asisten{i Sociali,
Slnitate qi Protec{ia Familiei a Primiriei
mun. Bilfi, reprezentatd prin dna Veronica
MUNTEANU, Eef direclie generald, care

ac[ioneaz6, in baza Extrasului nr.302 din
t1.03.2022

(statut, regulament, hotdrtre etc.)

denumit(6) in continuare B eneJiciar
(se indica nr. ,si data de inregistrare tn
Registrul de Stat)
pe de alta parte"



I .3. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele indicate in SpecificaJie.

2. Termeni gi condi{ii de prestare
2.1. Prestarea Serviciilor se efectueazh. de cdtre Prestator pe o perioadi de la 03.10.2022 pinl

la31.12.2022.
2.2. Documentalia de inso{ire a Serviciilor include:

a) Actul de primire-predare a serviciilor prestate.
2.3. Originalele documentHor prevdzute in punctul 2.2 se vor prezenta Benificiarului cel

tirziu la momenlul prestdrii serviciilor. Prestarea serviciilor se considerd incheiatd in momentul
in care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Preful qi condi{ii de plati
3.1. Pre[ul Serviciilor conform prezentului Contract este stabilit in lei moldoveneqti, fiind

indicat in Specificalia prezentului Contract.
3.2. Suma totald a prezentului ContracI, frrd TVA, se stabilegte in lei moldovenegti qi

constituie:
l0 500 lei 00 bani (Zece mii cinci sute lei 00 bani) v./

3.3. Achitarea pldlilor pentru Serviciile prestate va efectua in lei moldoveneqti.
3.4. Metoda qi condiliile de platd de cdtre Beneficiar vor fi:
Achitarea Serviciilor se va efectua in termen de 10 zile de la momentul semnirii

actului de indeplinire a serviciilor prestate de cdtre Prestator, qi in lipsa obiecfiilor din
partea Beneficiarului. Plata pentru servicii prestate se face lunar in mdrime de 3500.00 lei, cu
relinerile ulterioare, conform legislaliei in vigoare, numai in cazul prestdrii sutd la sutS a

serviciilor prevdzute in acest contract gi in limita alocatiilor financiare, aprobate (precizate) in
bugetul primdriei municipiului Bdlli pentru anul curent.

3.5. Pldlile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat
in prezentul Contract.

4. Condifii de predare-primire
4.1. Serviciile se considerd predate de cdtre Prestator gi receptionate de cdtre Beneficiar dac6:- 

a) cantitatea Serviciilor corespunde informaliei indicate in Lista serviciilor qi graficul
prestirii qi documentele de insofire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informafiei indicate in Specificatie;
4.2.Prestatorul este obligat si prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale *'

odatd cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plalii. Pentru nerespectarea de cdtre Prestator a
prezentei clauze, Beneficiarul igi rezervd dreptul de a majora termenul de achitare prevdzut in
punctul 3.4 corespunzdtor numdrului de zrle de intirziere gi de a fi exonerat de achrtarea
penalitdlii stabilite in punctul 10.3.

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

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

standardele sau alte reglementdri autorizate in fara de origine a Serviciilor.

6. Obligafiile pirfilor
6.1 , in baza prezentului Contract, Prestatorul se oblig6:

a) sd presteze Serviciile stipulate in prezentul contract in condilii de calitate qi cu
frecven{a stabilit6;

b) Sd utilizeze tehnologii qi tehnici legale in vederea exercitdrii obligaliilor stabilite prin
prezentul contract. Asigurarea cu toate materialele precum qi tehnica necesard procesului de

reahzare a ac{iunilor stabilite prin contract cad in sarcina Beneficiarului.
c) Prestatorul se obligd sd nu deterioreze qi sd nu distrugd bunurile materiale aflate in
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sediu.
d) Prestatorul rdspunde in condiliile legii pentru eventuale sustrageri ale bunurilor

materiale cu care intra in contact in derularea prezentului contract.
e) Prestdtorul are dreptul de a folosi relelele de energie electricd, apd qi canalizare in

scopul indeplinirii obligaliunilor.
0 sd anunle Beneficiarului dupd semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile

calendaristice, prin telefon/fax sau telegramd autonzatl, despre disponibilitatea prestirii
Serviciilor;

a) sa asigure conditiile corespunzdtoare pentru receptionarea Serviciilor de cdtre

Beneficiar, in termenele stabilite, in corespundere cu cerin{ele prezentului Contract;
b) sd asigure integritatea qi calitatea Serviciilor pe toatd perioada de pini la receplionarea

lor de citre Beneficiar.
6.2. in baza prezentului Contract, B enefi ci arul se obl i ga:

a) Sd asigure accesul personalului de executie in spaJiile de lucru conform programului
stabilit intre pd(i.

b) Sd intreprindd toate mdsurile necesare pentru asigurarea recepfiondrii in termenul

stabilit a Serviciilor prestate in corespundere cu cerinlele prezentului Contract;

c) Nu este responsabil pentru proteclia muncii.
d) SA asigure prestatorul cu toate materialele precum ;i tehnica necesard procesului

de realizare a actiunilor stabilite prin contract.
e) sd asigure achitarea Serviciilor prestate, respectind modalitalile qi termenele indicate in

prezentul Contract.

7. Circumstan{e care justificd neexecutarea contractului
7.1. PAtile sunt exonerate de rdspundere pentru neindeplinirea parfiald sau integralS a

obligaliilor conform prezentului Contract, dacd aceasta este cauzatd de producerea unor cazuti
de circumstan{e care justificd neexecutarea contractului (rdzboaie, calamitd}i naturale: incendii,
inundafii, cutremure de pdmint, precum gi alte circumstanle care nu depind de voinla P64ilor).

7.2.Partea care invocd clauza circumstanlelor care justificd neexecutarea contractului este

obligat[ s5 informeze imediat (dar nu mai tirziu de 5 zile) cealaltd Parte despre survenirea

circumstanf elor care j usti fi cd neexecutarea contractului.
7.3. Survenirea circumstantelor care justificd neexecutarea contractului, momentul

declangdrii gi termenul de acJiune trebuie sd fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat in
mod corespunzdtor de cdtre organul competent din lara PA4ii care invocd asemenea

circumstan{e.
7.4,in cazul in care in circumstan{ele care justificd neexecutarea contractului, acesta se

modificd prin acordul adilional, inclusiv modificarea termenilor de executare, in cazul unei

executdri ulterioare a contractului. Cdnd se executd pct.7.1 Ei pct. 7.3, pfulile modificd

contractul prin acord - adilional, privind neindeplinerea par!ia16 sau integrald a obligaliunilor,
inclusiv modificarea termenilor in cazul suspenddrii $i executdrii ulterioare a contractului.

8. Rezolu{iunea
8.L Rezolufiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Pa4ilor.
8.2. Contractul poate fi rezolvit in mod unilateral de cdtre:

a) Beneficiar in caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevdzute in prezentul

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

c) Prestator in caz de nerespectare de cdtre Beneficiar a termenelor de platd a Serviciilor;
d) Prestator sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de cdtre una dintre PA4i a pretenliilor

inaintate conform prezentului Contract.
8.3. Partea iniliatoare a rezoluliunii Contractului este obligatd sd comunice in termen de -5-

zile lucrdtoare celeilalte Pdrfi despre inten{iile ei printr-o scrisoare motivatd.
8.4. Partea inqtiinfatd este obligatd sd rdspundd in decurs de _5_ zile lucrdtoare de la primirea

notificdrii. in cazul in care litigiul nu este solulionat in termenele stabilite, partea iniliatoare va
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inilia rezolufiunea.

9. Reclamafii
9.1. Reclama{iile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt inaintate Prestatorului la

momentul recep{iondrii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul
Prestatorului.

9.2. Preten{iile privind calitatea serviciilor prestate sunt inaintate Prestatorului in termen de

-5- zile de la depistarea dlficienfelor de calitate gi trebuie confirmate printr-un certificat
eliberat de o ofganizalie independentb neutrd gi autorizatd in acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat sd examineze pretenliile inaintate in termen de 5 zile de la data
primirii.acestora qi sd comunice Beneficiarului despre decizia luata.

9.4.|n caz de recunoa$tere a preteniiilor, Prestatorul este obligat, in termen de _5_ zile, sd
presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestatd de servicii, iar in caz d,e conitatat" a
calitAili necorespunzdtoare - sl le corecteze in conformitate cu cerinlele Contractului.

9.5' Prestatorul poartd rdspundere pentru calitatea Serviciilor in limitele stabilite, inclusiv
pentru viciile ascunse.

9'6. in cazul devierii de la ealitatea confirmati prin certificatul de calitate intocmit de.
otganizalia independentd neutrd sau autorizatd in acest sens, cheltuielile pentru stationare ,uu-
intirziere sunt suportate de parteavinovatd.

10. Sancfiuni
10.1. Forma de garcnfie de bund executare a contractului agreat6, de Beneficiar este

il#*r,i' #f;ff 'a:ffff "l3itj'liii""
garanlia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu
prevedrile punctului 10,1., in cazaonlr:ar Prestatorul suportd o penalitate in valoare de lS ,/.
din suma totald a contractului.

l0'3' Pentru prestarea cu intdrziere a Serviciilor, Prestatorul poartd plata despagubirei in
valoare de 

-0,1-olo 
din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de intdrziere, Oar nu mai

mult de -15-o din suma total[ a prezentului Contract. in cazul in care intdrziercadepaqegte

-30- 
zile, Prestatorul prezintd, Beneficiarului o explicafie in formd scrisd. Dac[ Beneficiarul

accept6, Prestatorul prelungegte termenul de valabilitate a garan{iei de bun6 exeeutare, in caz
contrar se considerd ca fiind refuz de a presta Serviciile prevdzute in prezentul Contract gi
Prestatorului i se va re{ine garanlia de bund executare a Contractului, in cazul in care a fost*
constituitd in conformitate cu prevederile pct.10. L

l0'4. Pentru achitarea cu intdrziere, Beneficiarul poartd plata despdgubirei in valoare de

-0J-oh din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de intdrziire,- dar nu mai mult de
_15_o/, din suma totald a prezentului contract.

10.5' Prima zilucrdtoare ulterioard datei ce constituie termenul limitd de prestare, precum qi,
termenul limitd de achitare se considerd zi lucr[toare de intArziere.

10.6. Suma penalitalii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusd
(refinutd) de cdtre Beneficiar din suma pldlii pentru Serviciile prestate.

ll. Drepturi de proprietate intelectuali
I I ' l. Furnizorul/Prestatorul are obligalia sd despdgubeascd achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii gi acliuni in justilie, 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 legaturd cu produsele achizilionate, gi

'b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceplia
situafiei in.care o astfel de incdlcare rezultd, din respectarea Caietului de sarcini intocmit de citre
achizitor.
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12, Dispozi(ii finale



12.I. Litigiil: ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solufionate de c6tre p6rti pe
cale amiabila. in caz contrar, ele uot fi transmise spre examinare in instanla de judecata
competentd conform legislaliei Republicii Moldova.

12'2' Pd4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sd convind asupra
modificdrii clauzelor contractului, prin acord adilional, numai in cazul apariliei uno,
circumstanle care lezeazd, interesele comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi
prevdzute la data incheierii contractului, Modificarile qi complet6rile la prezentul Contract sint
valabile numai in cazul in care au fost perfectate in scris gi au fost semnate de ambele pa4i.

I 2.3. Nici una dintre Par{i'pu are dreptul sd transmitn obligaliile qi drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor ter{e persoane fbrd acordul in scris al celeilalte p64i.

12.4. Ptezentul Contract in cazul in care este semnat electronic, de cdtre ambele parli, acesta
este remis in mod automat prin mijloacele electronice, dar in cazul cdnd contractul este semnat
olografic se intocmeqte in doud exemplare in limba romdnd, cAte un exemplar pentru prestator.
Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii qi intrd in vigoare la data
inregistrdrii la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanlelor,in cazul in care sursele
financiare se alocd din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semndrii sau Ia o altd, d,atd,
ulterioard indicatd in acest contract in cazul in care gestionarea surselor financiare nu se
efectueazd, prin interme d i ul s i stemul ui trezo reri al.

12.6. Prezentul contract este valabil pdn6 la 31.12.2022.
12.7. Prezentul Contract reprezinta u.ordrl d. uoinlu al pS4ilor qi se considerd semnat la

data aplicdrii ultimei semndturi de cdtre una din pdrli.
12.8. Pentru confirmarea celor menlionate mai sus, P[r!ile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legisla{ia Republicii Moldova.

13. Datele juridice, poqtale qi bancare ale Plrfilor

Prestator de servicii
Aliona BANARI

Autoritatea contractantl
Directia Generali Asistenfd Sociali.

Slnitate si Protecfia Familiei a Primlriei
mun. Bilti

Adresa mun. B6lti, str. LL. Caragiale nr.7
Banca: MF-TR Nord Bdlti
IBAN: MDI STRGAAAl I 1 1 1003000000
MDS l TRGAAC t 22 t 0003000000
MD l 5ML0000000021 91 A6862l
IDNP: 099050604561 I

Adresa: mun. Bdlli, str. Independenfei, I

Telefon: (231) 6-34-05
Banca: MF-TR Nord Bdlli
IBAN
c.b.226601 TREZMD2X
Cod fiscal: 1008601000031

14. Semniturile pirfilor

Prestatorul de servicii zdut o r it af\ a c o gtgc ta n t 5/-/

Prestator
de servic

L.S.

V.Munteanu

contabk$i N.Luchianiuc

ti:. '--.



Anexa nr.l
la contractulnr.T2 din 17 octombrie2022

SPECIFICATII DE PRET

i
)

Obiectul de achiziliei:
asistenfd: servicii de

servicii de asistenyd personald, conJorrn

tngrijire personald, sarcint menajere de

planului individualizat de

bazd, participare la viala

Cod
CPV

Denumirea serviciului
Cantitatea
/volumul
(unit. de
misurl)

Pre{ul
(flri TVA),

lei

Suma
(frr5 TVA),

lei

Termenul de
prestare

.a
I

sss
aoq

Servicii de asistentd
personald, conform planului
individualizat de asistentd:
servicii de tngriiire
personald, sarcini menajere
de bazd, participare la viala
sociald, supraveghere Ei
tndrumare

luni 3 500,00 10 500,00

Prestatorul
presteazd -

serviciile p\.2
perioadd de la

03.10.2022 pinil
ta31.12.2022

Total 10 500,00

Semniturile

::':T:,, tu*@oe servlcll w{zJP

L.$.

V.Munteanu

Vt


