
A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 4116
privind achiziliaprin procedura Cererii Ofertelor de Pre{uri

a bunurilor (serviciilor)

"08" februarie 2017 r-nul Anenii Noi s. Varnila
(municipiu, orag, raion)

1. Pirfile contractante

'(Larsan-Nor SRL". reprezentatd.prin Butnaru Iulia - director, care aclioneazdin
baza statutul si denumitd in continuare "Vinz5tor" pe de o parte,

si Primdria Varnila , raionul Anenii Noi
rcprezentatd prin Nichitenco A. - Primar, care acfioneazd inbaza Legislaliei in vigoare, denumitd
in continuare "Cumpdrdtor", pe de altd parte, (ambii denumifi in continuare "P64i") au incheiat
prezentul Contract, referitor la urmdtoarele :

Conform concursul ofertelor^de preluri din 30.01 .2017, proces - verbal }lb 1 din 30.01 .2017

"Vinzdtorul" a fost declarat Invingdtor al procedurii pentru achizilionarea produselor alimentare,
cod CPV - 15000000-8, pentru alimentafia copiilor pe parcursul trimestrului "I" a anului 2017,
denumitl in continuare bunurile.

2. Obiectul contractului

2.1. Vinz[torul igi asum6 obligalia de a vinde qi livra (presta), iar Cumpdrdtorul de a receptiona qi

achita bunul (serviciul) prevSzutd in specificalia din anexa nt.l, care este parte integrantl a

prezentul Contract.
2.2. Cantitatea bunurilor (Volumul serviciilor), sortimentul sunt indicate in specificafia din anexa

nr.1, care este parte integrantd a prezentului Contract.
Calitatea bunurilor este precizatd in specificalia din anexa nr.l gi trebuie sd corespundi

standardelor, condiliilor tehnice aprobate de
(denumirea organului care a aprobat STAS,

gi certificatului de calitate eliberat de producdtor.
condiliile tehnice, data aprobSrii)

Termenele de garanlie a calitalii bunurilor constituie:

3. Termenele gi condifiile de livrare a bunurilor (prestirii serviciilor)

3.1. Livrarea bunurilor (prestarea serviciilor) se efectueazS

2.3.

2.4.

(condi(ia de livrare (prestare), tipul de transport)
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3.2. Documentatia tehnicl gi cea de inso{ire a bunurilor care include:
1. factura fiscalE 2 ex.
2. certificatul de calitate 2 ex.
3. certificatul de origine a bunurilor 1 ex.

trebuie sE fie perfectatE gi expediat6

(se indicii modul de intocmire gi de expediere a documentelor)
3.3. Livrarea (prestarea) se efectueazd potrivit graficului de livrare (prestare) a bunurilor

(serviciului) (trimestrial, lunar, in trange egale, pe decade, zilnic, conform unor grafice
coordonate etc.), gi anume: de 4 ori pe luna.

3.4. Data livr6rii bunurilor se consider[ data indicatl sub qtampila bonului de trdsurd a stafiei de
destinalie stabilite. r

4. Preful gi costul total al Contractului gi condi{iile de platl

4.1. Pretul bunurilor livrate (serviciului prestat) conform prezentului Contract este stabilit in lei
moldovenegti, fiind indicat in specificalia din Anexa Nr.1 a prezentului contract.

4.2. Suma totald a prezentului Contract se stabilegte in lei moldoveneqti, gi constituie 39940,00 lei
(Treizeci Ei noul mii noui sute patruzeci lei, 00 bani ) lei MD.

4.3. Achitarea bunurilor livrate (serviciului prestat) se va efectua in lei moldoveneqti.
4.4. Achitarea pentru bunul (serviciul) livrat (prestat) de "Vinzdtor" se efectueazi dupd livrare

(prestare) produselor

5. Condr(iile de prcdare-primire a bunurilor

5.1. Bunul se considerd predat6 de cltre Vinzdtor gi recep{ionatd de cdtre Cumpirdtor, dac6:
a) calitatea ei corespunde caracteristicilor, indicate in certificatul de calitate, eliberat de

la producitor gi indica{iilor anexei nr.1 al prezentului Contract.
b) cantitatea corespunde prevederilor in anexa nr.l al prezentului Contract gi

documentelor de inso{ire a bunurilor.

6. Obliga{iile pirfilor ,.

6.1. Angajamentele Cumpirltorului:
a) sd intreprindd toate m.Isurile necesare pentru asigurarea recepliondrii in termenul

stabilit a bunurilor livrate in corespundere cu cerinJele prezentului Contract;
b) s[ asigure plata bunurilor livrate, respectdnd modalitd]ile qi tennenele indicate in

prezentul Contract.
6.2. Angajamentele Vinz6torului:

a) sS livreze bunul in condiliile prevdzute de prezentul contract;
b) dupl semnareaprezentului Contract, Vinz[torul este obligat sI anunte, in decurs de 2

zile calendaristice, Cumpdrdtorul prin telex sau telegram[ autorizatd despre
disponibilitatea livrdrii bunurilor.

c) dup6 descdrcarea bunurilor sI prezinte Cumpdrltorului urm[toarele documente:
1. factura fiscalE 2 ex.
2. certificatul de calitate 2 ex.
3. certificatul de origine a bunurilor 1 ex.

d) sI anunte Cumpdrdtorul cu nu mai pufin de 2 zile inaintea sosirii transportului, despre
sosirea bunurilor.

6.3. Vinzitorul asiguri integritatea bunurilor in procesul de transportare.

7. Forfa majori

7 .1. Pirfile sunt exonerate de rdspundere perrtru neindeplinirea pa(iald sau integral5 a

angajamentelor conform prezentului Contract, dac[ aceasta este catzatd de producerea unor



8.1.

7.2.
cazuri de fodl major[.
Prin cazuri de fo46 majord se subinfeleg: rdzboaiele, calamitElile naturale, incendiile,
inunda{iile, cutremurele de plmint, modificdrile in legislafie gi dispoziliile Guvernului,
grevele gi alte circumstante, ce nu depind de activitatea pdrfilor.
Survenirea circumstanJelor de forf6 major6, momentul dezldnfuirii gi termenul de actiupe
trebuie sI flre confirmate prin certificatul cu privire la fo4a major6, eliberat de organul
competent din fara pA4ii pentru care asemenea circumstanfe au avut loc.

8. Rezilierea contractului

Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor p[rfi sau in mod
unilateral in caz de:

l. Refuzul Vinz6torului de a livra bunul prevlzutl in prezentul contract;
2. Nerespectarea de cdtre Vinzdtor a termenelor de liware stabilili;
3. Nerespectarea de cdtre Cumpdrdtor a termenelor de platd a bunurilor;
4. Nesatisfacerea de cdtre una din p6(i a pretentiilor, inaintate conform prezentului

contract.
Partea iniliatoare a rezilierii contractului este obligatl sd comunice in timp de 10 zile
celeilalte pdrfi despre intenJiile ei, cu expunerea cauzelor.
Partea ingtiintat6 este obligatl sI rlspundl in decurs de 10 zile La anunt. in caz cd chestiunea
nu va fi coordonati in termenele stabilite, partea iniliatoare are dreptul sI declare Contractul
reziliat, conform situafiei la data indicat[ in anun{.
Obliga[iile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie sI fie satisftcute
necondilionat.

7.3.

9. Reclamafii gi sanc{iuni

9.1. Dacd se constatd lipsd in cantitatea de incdrcdturd, Cump5rStorul va ingtiinla imediat
Vinz6torul despre acest fapt.

9.2. Recuperarea inclrc6turii lip* se face de cltre VinzStor in decurs de 5 zile de la data primirii
gi recunoagterii pretenliilor, prin livrarea suplimentar[ a bunurilor lips[.
Pretenfiile referitoare la calitate trebuie sd fie confirmate printr-un certificat autorizat de o
organizalie independentd neutrS, sau autorizatl in acest sens, qi se inainteazl nemijlocit
Vinz6torului.
Pretenfiile referitoare la calitate se lichideaz6 prin substituirea necondilionatI a bunurilor, in
decurs de 5 zile de la data recunoaqterii pretenfiilor.
VinzItorul poartl r6spundere pentru calitatea bunurilor in limitele stabilite, inclusiv de viciile
ascunse.

in cazul devierii de la calitatea confirmatd prin certificatul de calitate intocmit de organizatia
independentd neutrl sau arr.,orizat6 in acest sens, cheltuielile pentru stafionare le suporld
partea vinovatE.

9.7. Pentru refuzul de a vinde'bunul prevdzut6 in prezentul contract,
penalitate in valoare de 5 % din suma totalE a contractului.

Vinzdtorul suport6 o

8.2.

8.3.

8.4.

9.3.

9.4.

9.6.

9.5.

9.8. Pentru livrarea cu intirziere a bunurilor, Vinzdtorul poartl rdspundere materiald in
0.1% din sunra bunurilor nelivrate, pentru fiecare ziintirziatfl dar nu mai mult

valoare de

de 5% din
suma totalI a prezentului contract.
Pentru achitarea cu intirziere a bunurilor, Cumplr6torul poart[ r[spundere materiald in
valoare de 0.1% din surna bunurilor neachitate, pentru fiecare ziintirziatd,, dax nu mai mult de
5% din suma totald a prezentului contract.

10. Dispozifii finale

10.1. Litigiile c-e vor rezulta din prezentul Contract vor fi solufionate de cdtre p[rfi pe cale
amiabilE. in cazde neintelegeii vor fi examinate in ordinea stabilita de legislafia in vigoare. a
Republicii Moldova.

10.2. Din data semn6.rii prezentului contract toate negooierile gi corespondenla referitoare la acesta,



I

iqi pierd puterea juridicd.

10'3' orice modificdri gi completiri la prezentul contract sunt varabile numai in cazul cind acesteaau fost ftcute in scris qi semnai" de crtre refrezentanlii imputernici(i pentru aceasta 
.ai

ambelor p64i.
10'4' Nici una dintre paryl.nu are dreptul sE transmita obligafiunile gi drepturile sale de contractunor terfe persoane, fdr6 ingtiinlarea gi acordul in scris at teteitarie ;*ii.-l0'5' Prezei:, 

?ffj;ilf,rff 
intocmiiin trei.*r*prur. 

"*L 
s. remit c6te un exemprar:

2. Cumpdrdtorului {

3. Agenfiei Achizilii publice
10'6' Ptezentul contract se consideri incheiat la data semnarii lui gi intrd in vigoare dupdinregistrarea lui de c6tre Agenlia a.rriririi p;ii.., fiind valatii-pi; 1a,,31,, decembiie

'o ' ,?:'rt:Hl"r"l":::l,Tate 
fi completat cu anexe suplimentare, dupd necesitate, care vor fi parre

l0'8' Intru mdrturisirea celor expuse mai sus, Pd4ile au semnat acest Contract la ..0g,, februarie

11' Rechizitetejuridice, pogtare gi de prrfi are pirfilor
'.Vinzitorul, z 

$ L aFsgn-Nor t, 
^Sl?Z

Adresa:
Tel./Fax:

Denumire
a Bdncii:
Cod
Bancar
Cont
IBAN:

mun.Chiginiu str. Valea Crucii, I 6/l 0

BC Moldindconbank SA
Fil. Centru

MOLDMD2X3Og

MD57ML0000000225 t iOgztzs

'oCumpIritorul,,: primdria Varnila
Adresa:

s.Vamifa, raionul Anenii Noi
Tel./Fax:

Denumirea Banca,,Ministerul Finanfelor_Bdncii: Trezoreria de Stat,,
Cod
Banca., 

,IREZMD2X

Cont MDl3TRPDAV333110A05665AD
IBAN: -294001ei

fL,l,, c/f roo36oo033r8r

MD 1 3TRPDAV333 I I OAI 2 1 75AB
-10540lei

r007601009060
Cod fiscal:

12. Semnlturile pirfilor

CumptrrIto



/

Anexa nr.1

la contractul nr.4ll'l
din " 08" februarie 2017

SPECIFICATIA BUNURILOR (SERVICILOR) 
I

,,Vinzltorul"

Preful Sunra IEri i suma cu

.:Y^t rvA I rvarvAi ^- 
I

Cantit
atea
(unit.

de
mlsur

Denumirea
Bunurilor

(Serwiciilor)

Suma totall inclusiv TVA:39940 lei


