ta

W ACHIZITII

PUBLICE

CONTRACT Nr.

l4ll8

privind achizilia prin procedura cererii ofertelor de preluri
a bunurilor (serviciilor)
"04" iulie 2018

r-l Anenii Noi s.Varnila
(municipiu, orag, raion)

l.

Plrfilecontractante

"Petroni- Prim "
.baza statutului

SRL, reprezentat5 prin Tean Piotr - administrator , care aclioneazi in
si denumitd in continuare "Vinz6tor,,pe de o parte,

Primiiris s.Varnilo , raionul Anenii l{oi
reprezentati prin Nichitenco Alexandr - Primar, care acfioneazd in
si

baza Legisla{iei dn vigoare,
denumitd in continuare "Cumpdrdtor", pe de altd parte, (ambii denumili i1 continuare ,,pa4i-',) au
incheiat prezentul Contract, ref'eritor la urmdtoarele:
Confbrm concursul ofertelor de preluri publicat in BA? nr.ll75-OP/18 din 25-06-2018, proces
verbal Is4 din 25.06.2018 " "Vinzf,torul" a fost declarat invingator al procedurii pentru achizilionarea
produselor alimentare, cod CPV - 15000000-8, pentru alimentalia copiilor pe trimestrul III ai anului
2018, denumita in continuare- bunurile.

2. Obiectul contractului
2.1.

2.2.
2.3.

vinzdtorul igi asumd obligalia de a vinde Ei livra (presta), iar Cumpf,rdtorul de a recepliona
Ei
achita bunul (serviciul) prevdzutd, in specificaJia din anexa nr.1, iare este parte integrantd a

prezentul Contract.
Cantitatea bunurilor (Volumul serviciilor), sortimentul sunt indicate in specificalia din anexa
nr.l, care este parte integrantd a prezentului Contract.
calitatea bunurilor este precizata in specificalia din anexa nr.l gi trebuie si corespundi
standardelor, condiliilor tehnice aprobate de
(denumirea organului care a aprobat STAS,

qi

2.4.

certificatului de calitate eliberat de producdtor.

condi;iile tehnice, data aprob[rii)
Termenele de garanlie a calitalii bunurilor constituie:

3. Termenele

gi condifiile de

livrare a bunurilor (prestirii serviciitor)

Livrarea bunurilor (prestarea serviciilor) se ef'ectueazd,la depozitul Cumparf,torului cu
transportul vinzltorului.

3.2.

(condi{ia de livrare (prestare), tipul de transport)

Documentalia tehnici qi cea de insolire a bunurilor care include:
1. factura fiscala
2 ex.
2. certiflcatul de calitate
2 ex.
3. certificatul de origine a bunurilor 1 ex.
trebuie sd fie perfectata gi expediatd.
(se indicd rnodul de intocrnire gi de expediere a documentelor)

3.3.
3.4.

Livrarea (prestarea) se ef-ectueaz[ potrivit graficului de livrare (prestare) a bunurilor
(serviciului) (trimestrial, lunar, in trange egale, pe decade, zilnic, confbrm unor grafice
coordonate etc.), Ei anume: de 4 ori pe lun6_.
Data livrdrii bunurilor se considerd data indicat[ sub qtampila bonului de trdsurd a staliei de
destinalie stabilite.

4. Preful qi costul total al Contractului

gi condifiile de

plati

4.1. Prelul bunurilor livrate (serviciului

4.2.
4.3.
4.4.

prestat) confbrm prezentului Contract este stabilit in lei
moldoveneqti, liind indicat in specificalia din Anexa Nr.I a prezentului contract.
Suma totald a prezentului Contract se stabilegte in lei moldoveneEti, gi constituie 1204,00 lei.
(una mie doui sute patru lei, 00 bani) lei MD.
Achitarea bunurilor livrate (serviciului prestat) se va efectua in lei moldoveneqti.
Achitarea pentru bunul (serviciul) Iivrat (prestat) de "Vinzdtor" se efbctueazd, dupd, livrarea
(prestare) produselor.

5. Condi{iile de predare-primire a bunurilor
5.1.

Bunul se considerd predati de citre Vinzf,tor gi recepfionat[ de cdtre Cumpdr[tor, dac6:
a) calitatea ei corespunde caracteristicilor, indicate in certificatul de calitate, eliberat de la
producitor qi indicaliilor anexei nr.I al prezentului Contract.
b) cantitatea corespunde prevederilor in anexa nr.1 al prezentului Contract gi documentelor
de insolire a bunurilor.

6. Obliga(iile pir(ilor
6.1.

Anga.iamentele Cumpardtorului:

a)

b)

6.2.

6.3.

sa intreprinda toate mf,surile necesare pentru asigurarea receplionarii
a bunurilor livrate in corespundere cu cerinlele prezentului Contract;

in termenul stabilit

sd asigure plata bunurilor livrate, respectand modalitalile $i termenele indicate in
prezentul Contract.
Angajamentele Vinzdtorului:
a) s[ livreze bunul in condiliile prevf,zute de prezentul contract;
b) dupd semnarea prezentului Contracl, Yinzdlorul este obligat sd anunfe, in decurs de 2
zile calendaristice, Cumparatorul prin telex sau telegramd attorizatd despre
disponibilitatea livririi bunurilor.
c) dupa descarcarea bunurilor sd prezinte Curnpf,ritorului urmf,toarele documente:
1. factura flscala
2 ex.
2. certiflcatul de calitate
2 ex.
3. certificatul de origine a bunurilor I ex.
d) sd anunle Cumphrdtorul cu nu mai pulin de 2 zile inaintea sosirii transportului, despre
sosirea bunurilor.
Vinzatorul asigura integritatea bunurilor in procesul de transportare.

7. Forfa majori
exonerate de rSspundere pentru neindeplinirea pa(ia16 sau integrald a
angajamentelor conform prezentului Contract, dacf, aceasta este cauzata de producerea unor
cazurt de fbr([ maior[.
7.2, Prin cazuri de forli maiord se subinfeleg: rf,zboaiele, calamitdtrile naturale, incendiile,
inundaliile, cutremurele de p[mint, modificirile in legislalie qi dispoziliile Guvernului, grevele

7

.1. Pa4ile sunt

gi alte circumstanfe, ce nu depind de activitatea par{ilor.

7.3.

Survenirea circumstanlelor de fbrla majord, momentul dezlanluirii gi termenul de acfiune
trebuie sa fle confirmate prin certilicatul cu privire la fbrla majori, eliberat de organul
competent din lara par{ii pentru care asemenea circumstan}e au avut loc.

8. Rezilierea contractului
8.1. Rezilierea contractului

poate avea loc cu acordul comun al ambelor parli sau in mod unilateral

in caz de:

1.
2.
3.
4.

8.2.
8.3.

8.4.

Refuzul Vinzdtorului de a livra bunul prevdzutf, in prezentul contract;
Nerespectarea de catre Vinzator a termenelor de livrare stabilili;
Nerespectarea de citre Cumparator a termenelor de platd a bunurilor;
Nesatisfacerea de cf,tre una din pirli a pretenliilor, inaintate conform prezentului
contract,
Partea iniliatoare a rezilierii contractului este obligatd sa comunice in timp de 10 zile celeilalte
p[r[i despre intenfiile ei, cu expunerea cauzelor.
i,u.i.u inEtiinlati este obligatd si raspunda in decurs de 10 zile la anunt. in caz c5 chestiunea nu
va fi coordonata in termenele stabilite, partea iniliatoare are dreptul s[ declare Contractul
reziliat, conform situaliei la data indicata in anun!.
Obligaliile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie sa fie satisfEcute
necondilionat.

9. Reclamafii
9.1. DacI se constati
9.2.

qi sanc{iuni

lipsa in cantitatea de incarcaturi, Cumpf,rdtorul va inEtiinla imediat Vinzdtorul

despre acest tapt.
Recuperarea incf,rcf,turii Iipsa se face de

citre Vinzdtor in decurs de 5 zile de Ia data primirii

gi

recunoa$terii preten[iilor, prin livrarea suplirnentard a bunurilor lips6.
ref-eritoare la calitate trebuie sa fie conflrmate printr-un certificat autorizat de o
organizalie independentd neutrd, sau autorizata in acest sens, gi se inainteazd nemijlocit
Vinzatorului.
Pretenliile referitoare la calitate se lichideazd prrn substituirea necondilionati a bunurilor, in
decurs de 5 zile de Ia data recunoa$terii pretenliilor.
Vinzatorul poarta rdspundere pentru calitatea bunurilor in limitele stabilite, inclusiv de viciile

9.3. Pretenliile
9.4.
9.5.

ascunse.

9.6. in cazul devierii
9.7

.

9.8.
9.9.

de la calitatea conflrmata prin certificatul de calitate intocmit de organizafia
independentd neutrf, sau autorizata in acest sens, cheltuielile pentru stalionare le suporta partea
vinovat6.
Pentru refuzul de a vinde bunul prev[zuti in prezentul contract, Vinz[torul suportd o penalitate
in valoare de 5 o/o din suma totala a contractului.
Pentru livrarea cu intirziere a bunurilor, Vinzitorul poartd rf,spundere materiald in valoare de
0"1% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare ziinlirziatd, dar nu mai mult de 5Yo din suma
totala a prezentului contract.
Pentru achitarea cu intirziere a bunurilor, Cumpdrdtorul poartd rdspundere materiali in valoare
de 0,lYo din suma bunurilor neachitate, pentru fiecare zt inlirziatd.. dar nu mai mult de 5% din
suma totald a prezentului contract.

10. Dispozifii finale

/

10.1. I,itigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi solulionate de cdtre pdrfi pe cale amiabil[.
In caz de neinlelegeri vor 1l examinate in ordinea stabilit[ de legislalia in vigoare a Republicii
Moldova.
10.2. Din data semnirii prezentului contract toate negocierile qi corespondenla referitoare la acesta,
iqi pierd puterea juridic6.
10.3. OricemodificdriEicomplet[rilaprezentulcontractsuntvalabilenumaiincazulcindacesteaau
fost fbcute in scris qi semnate de cdtre reprezentanlii imputernicili pentru aceasta ai ambelor
pa4i.
10.4. Nici una dintre pirli nu are dreptul si transmita obligaliunile qi drepturile sale de contract unor
te{e persoane, lErd ingtiinlarea Ei acordul in scris al celeilalte pdr1i.
10.5. Prezentul Contract este intocmit in trei exemplare care se remit c6te un exemplar:

1.
2.
3.

Vinzatorului
Cumpar[torului
Agenliei Achizilii Publice
10.6. Prezentul Contract se consideri incheiat \a dala sernnirii lui Ei intrd in vigoare dup6
inregistrarea lui de cf,tre Agenlia Achizilii Publice, fiind valabil pinl la 3 1 decembrie 2018
10.7. Prezentul contract poate fi completat cu anexe suplimentare, dupd necesitate, care vor fi parte
integrantd a acestuia.
10.8. Intru mf,rturisirea celor expuse mai sus, Pa4ile au semnat acest Contraclla"O4" iulie 2018.

11. Rechizitele

juridice, po$tale gi de plnfi ale pirfilor

tt

"Vinzltoru l'o z " P etr a ni- Pr im S RL
Adresa: or.AneniiNoi str. Parcului,l4

"Cumpirltorul" : Primdris Varni|a
a

Tel./Fax:

Tel./Fax:

Denumirea BC"Mobiasbanca-Groupe Societe

Bancii:

Adresa: s.Varnila, raionul Anenii Noi
Denumirea Banca,,Ministerul Finanlelor-

Bdncii:

Generale" S.A

Adresa
Bdncii:

Adresa
Bdncii:

cod

Cod MOBBMD22
uancar:

Sancar:

Cod

fiscal:

TREZMD2x

Cod MDl3TRPDAV333

Cod

IBAN:

Trezoreria de Stat"

IBAN:

MD34MO2224ASy247 52527 100
Cod

1017600047503

12. Semniturile

"VinzItorul":

*

dq

fiscal:

1204,00 lei
1007601009060

Ir(ilor

I 10,405665AD

Anexa nr.1
la contractul nr.l4118
din "04" iulie 2018

/
SPECIFICATIA BUNURTLOR (SERVTCITLOR)
Cantita
tea

Denumirea
Nr.

Bunurilor
(Serviciilor)

Cod CPV

(unit.
de

misurl

Pref ul

flri

TVA

Preful cu
TVA

Suma

firl

TVA

Suma cu

TVA

)
D.iern

15332290-3

15 kg

18,75

22,50

20 kg

7,67

9,20

35 buc

1,61

2,00

35 kg

14,58

17,50

I

2
a

J

4

Crupd de porumb

r

56 r 3300- I

Malai
Frunz6 de dafin

t5872300-4

Covrigei cu mac

I

582 I 200- I

Suma totald inclusiv

56Vinzltorul":

281,25

331,50

153,40

184,00

59,45

70,00

510,30

612,50

TVA: 1204,00 lei

Alte

