
ra Docume ntaliar,"fJji"#i ?1
din "1 5" septembrie 2021

CONTRACT Nr. 74
privind achizilia de valoare mic6

'+ I zARTEA caunnznl
obiectul achiziyiei; servicii de asistenyd personald, confbrm
asistenld" servicii de fngriiire personald, sarcini menajere de bazd, participare la viasa sociald,
suproveghere ;i indrumare

Cod CPV: 95000000-3
(( 17 " octombrie 2022 mun. Bnlfi

v\/

t

ambii (denumili(te) in continuare Pdrli), au incheiat prezentul Contract referitor la urmdtoarele:
a; Achizifionarea serviciilor de asistenfi personallo conform planului individu alizat deasistenfi: servicii de ingrijire personali, sarcini menajere de bazd, participare Ia viafaso.ciafn, supraveghere Ei indrumare, denumite in continuare Servicii, conform procedurii deachizilii publice de tip valoare mic6 nr. din
grupului de lucru ut g.rr.firiu*l,ri din,,_ ' in baza deciziei

b' Urmdtoarele documente vor fi considerate p6(i componente gi integrale ale Contractului:
a) Specificatia de pref;

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

d' in calitate de contravaloare a plalilor care urmea zd, a frefectuate de Beneficiar, prestatorul seobligd prin prezentul contract sd presteze Beneficiarului Serviciile qi sa inldture defectele lor inconformitate cu prevederile contractului sub toate aspectele.

e' Beneficiarul se obligd prin prezentul contract sd pldteascd prestatorului, in calitate decontravaloare prestrrii serviciilor, prelul Contractului in termenele gi modalitatea stabilite deContract.

, l. Obiectul Contractului
1' 1' Prestatorul iqi asumd obligalia de a presta Serviciile conform Specificafiei (Anexa nr. 1la prezentul contract), care este parte int.grantd aprezentului contract.
l'2' Benificiarul se oblig6, la rdndul sdu, sd u.hit" gi sd recep[ioneze Serviciile prestate dePrestator.

q, IIiilIS IEAUL FINANTEL

REGIONALA NOI

Prestatorul de servicii Autoritatea contractanti

Persoana fizicd, reprezentatd prin
dna Marina COJOCARI,

buletin de identitate B 040g2343, eliberat de
Agen{ia Servicii publice la d,ata de
23.01.2020,

denumit(a) in continuare prestator, pe de o
parte

Direcfia Generall Arirteolu- S*iute,
Sinitate qi Protec{ia Familiei a primiriei
mun. Bilfi, reprezentatd prin dna Veronica
MUNTEANU, Eef direclie general[, care
actioneazd in baza Extrasului nr.302 din
11.03.2022

(statut, regulament, hotdrire etc,)
denumit(d) in continuare Beneficiar
(se indica nr, ,ri data de inregistrare tn
Registrul de Stat)



1.3. Serviciile prestate inbazacontractului vor respecta standardele indicate in Specifica{ie.

2. Termeni qi condi{ii de Prestare
2.1. Prestarea Serviciilor se efectueazd de cdtre Prestator pe o perioadd de la 03.10.2022 pinn

la31.12.2022.
2.2. Documenta{ia de inso}ire a Serviciilor include:

a) Actul de primire-=predare a serviciilor prestate.

2.3. Originale.le documentelfr prevdzute in punctul 2.2 se vor prezenta Benificiarului cel

tirziu la momentll prestdrii serviciilor. Prestarea serviciilor se considerd incheiatd in momentul

in care sunt prezentate documentele de mai sus'

3. Pre{ul qi condifii de Plati
3.1. Pre{ul Serviciilor confbrm prezentului Contract este stabilit in lei moldoveneqti, fiind

indicat in Specificaiia prezentului Contract.
3.2. Suma totald a prezentului Contract, fard TVA, se stabileqte in lei moldoveneqti qi

constituie: 
10 500 lei 00 bani (Zece mii cinci sute lei 00 bani)

3.3. Achitarea pldlilor pentru Serviciile prestate va efectua in lei moldoveneqti. v
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 semnlrii
actului de indeptinire a serviciilor prestate de cdtre Prestator, 9i in lipsa obiecliilor din

partea Beneficiarului. Plata pentru servicii prestate se face lunar in mdrime de 3500.00 lei, cu

ielinerile ulterioare, conform legislaliei in vigoare, numai in cazul prestdrii sutd la sutd a

serviciilor prevdzute in acest contract gi in limita alocafiilor financiare, aprobate (precizate) in

bugetul primdriei municipiului Bdlli pentru anul curent.

l.S, ptaflt. se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat

in prezentul Contract,

4. Condi{ii de Predare-Primire
.4.1. Serviciile se considerd predate de cdtre Prestator gi receplionate de cdtre Beneficiar dacd:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informaliei indicate in Lista serviciilor qi graficul

prestdrii gi documentele de insolire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde informaliei indicate in Specificalie;

4.2.Prcstatorul este obligat sd prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale

odatd cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plAtii. Pentru nerespectarea de cdtre Prestator a r-,
prezentei clauze, Beneficiarul iqi rezervd dreptul de a majora termenul de achitare prevdzut in
punctul 3.4 corespunzdtor numdrului de zile de intirziere gi de a fi exonerat de achitarea

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 tehnica.
5.2. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor respecta

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

6. Obligafiile Pirfilor
6.1 , in baza prezentului Contract, Prestatorul se obliga:

a) sd presteze Serviciile stipulate in prezentul contract in condilii de calitate qi cu

frecvenfa stabilit6;
b) SA utrlizeze tehnologii qi tehnici legale in vederea exercitdrii obligaliilor stabilite prin

prezentul contract. Asigurarea cu toate materialele precum qi tehnica necesard procesului de

rcahzare a acliunilor stabilite prin contract cad in sarcina Beneficiarului.
c) Prestatorul se obligd sd nu deterioreze gi 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 gi canalizare in

scopul indeplinirii obligafiunilor.
f) sd anunle Beneficiarului dupa semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile

calendaristice, prin telefon/fax sau telegramd autorrzatd, despre disponibilitatea prestdrii

Serviciilor;
a) sd asigure condili.i.fp corespunzdtoare pentru receptionarea Serviciilor de cdtre

Beneficiar, in termenele stabilite, in corespundere cu cerinlele prezentului Contract;

b) sa asigure integritatea qi calitatea Serviciilor pe toatd perioada de pina la receplionarea

lor de cdtre Beneficiar.
6.2. in baza pr ezentului Contract, B enefi ciarul se obli gd:

a) Sd asigure accesul personalului de execufie in spaliile de lucru conform programului
stabilit intre pdrfi.

b) Sd intreprindd toate mdsurile necesare pentru asigurarea recepliondrii 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 Ei tehnica necesard procesului

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

prezentul Contract.

7. Circumstan{e care justifici neexecutarea contractului
7.1. PA4ile sunt exonerate de rispundere pentru neindeplinirea pa(ial6 sau integrald a

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

de circumstanle care justificd neexecutarea contractului (razboaie, calamitdli naturale: incendii,
inundalii, cutremure de p[mint, precum qi alte circumstanfe care nu depind de vointa PA4ilor).

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

obligatd sd informeze imediat (dar nu mai tirziu de 5 zile) cealaltd Parte despre survenirea
circumstanlelor care justificd neexecutarea contractului.
' 7 .3. Survenirea circumstanlelor care justificd neexecutarea contractului, momentul

declanqdrii qi termenul de actiune trebuie sd fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat in
mod corespunzdtor de cdtre organul competent din \ara P64ii care invocd asemenea

circumstanle.
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 qi pct. 7.3, pd4ile modificd
contractul prin acord - adilional, privind neindeplinerea parliall sau integrala a obligaliunilor,
inclusiv modificarea termenilor in cazul suspenddrii gi executdrii ulterioare a contractului.

8. Rezolu{iunea
8.1. Rezoluliunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al P64ilor.
8.2. Contractul poate fi rezolvit in mod unilateral de catre:

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

b) Beneficiar in caz de nerespectare de c[tre 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 Parfi a pretenliilor

inaintate conform prezentului Contract.
8.3. Partea ini1iatoare a rezoluliunii Contractului este obligatd sd comunice in termen de _5_

zile lucrdtoare celeilalte Pdrfi despre intentiile ei printr-o scrisoare motivatd.
8.4. Partea inqtiinlata este obligatd sd rSspundd in decurs de _5_ zile lucrdtoare de la primirea

notificarii. In cazul in care litigiul nu este solulionat in termenele stabilite, partea inifiatoare va
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inilia rezoluliunea.

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

momentul recepliondrii 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 dsficienlelor de calitate gi trebuie confirmate printr-un certificat
eliberat de o organizalie indeifendenti neutrd qi autorizatd in acest sens.

9.3. Prestatbrul este obligat sd examineze preten{iile inaintate in termen de 5 zile de la data
primirii acestora Ei si comunice Beneficiarului despre decizia luatd.

9.4.In caz de recunoagtere a pretenliilor, Prestatorul este obligat, in termen de _5_ zile, sd
presteze suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestata de servicii, iar in caz d,e constatare a
calitalii necorespunzdtoare * sd 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 calitatea confirmatd prin certificatul de calitate intocmit de
arganizalra independentd neutri sau autorizatd in acest sens, cheltuielile pentru stationare sau--
intirziere sunt suportate de parteavinovatd. \r_.

10. Sancfiuni
10.1. Forma de garcntie de bund executare a contractului agreatd, de Beneficiar este

;'$#iil'i' *i:,f,1''*frH"ll'ili"lXi i'"
garanlia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 10.1., in cazconlrar Prestatorul suportd o penalitate in valoare de lS V"
din suma totald a contractului.

10.3. Pentru prestarea cu intdrziere a Serviciilor, Prestatorul poartd plata despdgubirei in
valoare de 

-0,1-7n din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai
mult de 

-15-oh 
din suma totalS a prezentului Contract. in cazul in care intdrziereadepdgegte

-30- 
zile, Prestatorul prezintd. Beneficiarului o explicalie in formd scrisd. Dac6 Beneficiarul

accept6, Prestatorul prelungeqte termenul de valabilitate a garanfiei de bund executare, in caz
contrar se considerd ca fiind refuz de a presta Serviciile prevdzute in prezentul Contract qi
Prestatorului i se va reline garanlia de bund executare a Contractului, in cazul in care a foit
constituitd in conformitate cu prevederile pct.10.1,

10.4. Pentru achitarea cu intArziere, Beneficiarul poartd plata despdgubirei in valoare de ---,

-0'l-oh din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai mult de
_15_'/' din suma totald a prezentului contract.

10'5. Prima zilucrdtoare ulterioard datei ce constituie termenul limitd de prestare, precum Ei,
termenul limitd de achitare se considerd, zi luultoare de intdrziere.

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

I l. Drepturi de proprietate intelectuali
I I ' I ' Furnizorul/Prestatorul are obligalia sd despagubeascd achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamalii gi actiuni in justilie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, mf,rci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaliile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu produsele achizilionate, qi

b) daune-interese, costuri, taxe gi cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceplia
situaliei in care o astfel de incdlcarerezultd,din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cdtre
achizitor.

12, Dispozifii finale
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l2'1. Litigiile ce arputea rczulta din prezentul Contract vor fi solulionate de c6tre parfi pe
cale amiabild. in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanla de judecat6
competentd conform legislaJiei Republicii Moldova.

12.2. Pd$ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, si convinf, asupra
modificdrii clauzelor contractului, prin acord adilional, numai in cazul apariliei uno.
circumstan{e care lezeazd interesele comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului. Modificdrile gi completdrile la prezentul Contract sint
valabile numai in cazul in care au fost perfectate in scris gi au fost semnatl de ambele pdr{i.

l2'3. Nici una dintre Pa(inu are dreptul sd transmitd obligaliile gi drepturile sale stipulate in
prezentul ConJract unor terfe persoane fbri acordul in scris al celeilalte p64i.

12.4. Prezentul Contract in cazul in care este semnat electronic, de i6tre ambele pdrli, acesta
este remis in mod automat prin mijloacele electronice, dar in cazul cdnd contractul este semnat
olografic se intocmeqte in doud exemplare in limba romand, c6te un exemplar pentru prestator.
Beneficiar.

12.5' Ptezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii gi intra in vigoare la d,ata
inregistr[rii la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanlelor,in cazulin care sursele
financiare se alocd din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semndrii sau la o altd, d,atd,
ulterioard indicatd in acest contract in cazul in care gestionarea surselor financiare nu se
efectueazd, prin intermed i u I si stemul ui trezoreri al.

12.6. Prezentul contract este valabil pdna la 3l.lZ.Z0Z2.
12.7. Ptezentul Contract reprezintd acordul de voinld al pa(ilor gi se considerd semnat la

data aplicdrii ultimei semndturi de cdtre una din pdrfi.
12.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parlile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislalia Republicii Moldova.

13. Datele juridice, po$tale gi bancare ale pirfilor

Prestator de servicii
Marina COJOCARI

Autoritatea contractantl
Directia Generali Asistenfi Sociali.

Sinitate si Protectia Familiei a Primiriei
mun. Bilti

Adresa mun. B5lli, str. George Enescu nr, 30
Banca: MF-TR Nord Bdl{i
IBAN: MDlSTRGAAAl 1 I I 1 003000000
MD8 I TRGAAC I 22 I 0003000000
MD l 5ML000000002791 A68621
IDNP:2003098001812

Adresa: mun. Bdlfi, str. Independenlei, I
Telefon: (231) 6-34-05
Banca: MF-TR Nord Bdlli
IBAN : MD93 TRPHAN22299 0C1 4 I 8 8AB
c.b.226601 TREZMD2X
Cod fiscal: 1008601000031

14. Semniturile pir{ilor
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a._.. rh{fi,rffi,t,

Prestator
de servicii

la contractul nr.74

SPECIFICATII DE PRET

Anexa nr.l
din 17 octombrie 2022

.Munteanu

4-'11 l'.1],]..

I
)

-*

Semndturile pi

L.$.

v/ \l

Obiectul de achizitiei:
asistenfd: servicii de

servicii de asistenld personald, conform
tngrijire personald, sarcini menajere de

plonului individualizat de
bazd, participare la viala

sociald, supraveehere i tndiumare'

Cod
CPV

,.
Denumirea serviciului

Cantitatea
/volumul
(unit. de
misuri)

, Preful
(fir5 TVA),

lei

Suma
(fIrI TVA),

lei

Termenul de
prestare

oa
I

oO
o\

Servicii de asistenld
personald, confurm planului
individualizat de asistenld:
servicii de tngrijire
personald, sarcini menajere
de bazd, participare la viala
sociald, supraveghere Si
indrumare

3 luni 3 500,00 l0 500,00

Prestatorul
presteazd

serviciile pe o
perioadd df

or.ro.zozz ffi
la31.12.2022

Total 10 500,00

f al DGA


