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Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii

Autoritatea contractanti

.l.,,FRUNZA ALEXANDRU,,. reprezentatd prin
Frunzd Alexandru

codul fiscal 1007 600017 428
denumit(a) in continuare /Vinzator Prestator
pe de o parte,

f,ffil%fu,
yD//0 /mlfo/ooso6o

ambii (denumiti(te) in continuare Pdrli), au incheiat prezentul Contract referitor la urmdtoarele:
a. Procurarea uneltelor Cod ECO 3 161 l0
denumite in continuare Bunuri
b. Urmdtoarele documente vor fi considerate p6(i componente gi integrale ale Contractului:
a) Specificatia

c.

d.
e.

Prezentul Contract va predomina asupra tufuror altor documente componente. in cazul unor
discrepanle sau inconsecvenle intre documentele componente ale Contractului, documentele vor avea
ordinea de prioritate enumeratd mai sus.
In calitate de contravaloare a pl[1ilor care urmeazd a fi efectuate de Cumpdrdtor/beneficiar,
Vinzdtorul/prestatorul se oblig[ prin prezenta sd livreze Cumpiritorului/beneficiarului Bunurile gi/sau
Serviciile gi sd inllture defectele lor in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
Beneficiarul se obligd prin prezenta s[ plSteasc[ Vinzdtorului/prestatorului, in calitate de contravaloare
a livr[rii bunurilor gi serviciilor, precum gi a inldturdrii defectelor lor, pre]ul Contractului sau orice alt[
sumd care poate deveni plitibild conform prevederilor Contractului in termenele qi modalitatea
stabilite de Contract.

1.

Obiectul Contractului

l.l.

Prestatorul igi asumd obligaJia de a livra Bunurile gi/sau de a presta Serviciile conform
Specificatiei, care este parte integrantd a prezentului Contract.
1.2. Beneficiarul se obligd, la rindul s5u, si achite gi si receptioneze Bunurile gi/sau Serviciile livrate
de Vinzitor.

2.

Termeni gi condifii de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor gi/sau prestarea Serviciilor se efectueazi de cdtre Vinzdtor in termenele
prevdzute de graficul de livrare.
2.2. Documentalia de insolire a Bunurilor gi/sau a Serviciilor include:
2.3. Originalele documentelor prevdzute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumpdrdtorului cel tirziu la
momentul livrlrii bunurilor la destinalia finalI. Livrarea produselor se considerd incheiatd in momentul in care
sint prezentate documentele de mai sus.

3.

Preful qi condifii de platl

3.1.

Pretul Bunurilor gi/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit

moldovenegti, fiind indicat Specificatia prezentului Contract.

in

lei

3,2. Suma totaltr a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilegte in lei moldovenegti gi constituie:
e4S0,00(Patruzeci ;i noud mii patru sute cincizeci lei)/ MD.
3.3. Achitarea plltilor pentru Bunurile livrate gi/sau Serviciile prestate se va efectua in lei mold..
3.4. Metoda gi condiliile de platl de c[tre Cump6rltor vor fi: Un urma receptionarii in termen de 30
zile.

3.5. Plifile se vor efectua prin transfer bancar

pe contul de decontare al prestatorului indicat in

prezentul Contract.

daci:

4.

Condifii de predare-primire

4.1.

Bunurile gi Serviciile se consideri predate de cltre Vinzitor gi receptionate de cltre beneficiar

a)
b)

cantitatea Bunurilor gi a Serviciilor corespunde specificatiei indicate in prezentului Contract;
calitatea Bunurilor gi Serviciilor corespunde informafiei indicate in Specificalie;
4.2. Vinz[torul este obligat s[ prezinte Cumpiritorului un exemplar original al facturii fiscale odat[
cu livrarea Bunurilor gi prestarea Serviciilor, pentru efectuarea pl61ii. Pentru nerespectarea de c6tre Vinzitor a
prezentei clauze, Cumpirdtorul igi rezervl dreptul de a majora termenul de achitare prev[zut in punctul 3.4
corespunzdtor numirului de zile de intirziere gi de a fi exonerat de achitarea penalitafli stabilite in punctul 10.3.

5.

Obliga(iile

5.1.

inbazaprezentului Contract, Vinzltorul se obligi:
si livreze Bunurile gi sI presteze Serviciile in condiliile prevlzute de prezentul Contract;
si asigure condiliile corespunzltoare pentru recepfionarea Bunurilor gi Serviciilor de cltre

a)
b)

plrfilor

Cump[r[tor

c)

sI asigure integritatea qi calitatea Bunurilor gi/sau Serviciilor pe toatl perioada de
recepfionarea lor de cltre Cumpiritor [destinatar, dupl caz].

5.2.

Inbaza prezentului Contract, Cumpir6torul

6.

Forfa majori

pini la

se oblig[:
sI intreprindl toate m[surile necesaf,e pentru asigurarea recepfion[rii in termenul stabilit a
Bunurilor livrate qi/sau a Serviciilor prestate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;
b) s[ asigure achitarea Bunurilor livrate gi/sau Serviciilor prestate, respectind modalitilile gi
termenele indicate in prezentul Contract.

a)

6.1. Pi(ile sint exonerate de rlspundere pentru neindeplinirea parliall sau integralI a obligafiilor
conform prezentului Contract, dacl aceasta este cauzatl de producerea unor caztri de fo(6 majori (r[zboaie,
calamitdli naturale: incendii, inundatii, cutremure de ptrmint, precum gi alte circumstanle care nu depind de
voinfa Pa(ilor).
6.2. Partea care invocl clauza de fort6 majorl este obligati sI informeze imediat (dar nu mai tirziu de
10 zile) cealalt[ Parte despre survenirea circumstanfelor de fo4[ major6.
6.3. Survenirea circumstanfelor de fo(6 major6, momentul declang[rii gi termenul de acfiune trebuie s[
fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzitor de citre organul competent din tara P6(ii care
invoci asemenea circumstanle.

T.Rezilierea

7.1 Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al P[4ilor.
7.2 Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de cltre:
a) Cumplritor in caz de refuz al Vinz[torului de a livra Bunurile gi/sau de a presta Serviciile
prevdzute in prezentul Contract;

b)
c)

Cumpirltor in caz de nerespectare de cltre Vinzitor
Vinzltor in caz de nerespectare de citre Cumpiritor

a termenelor de livrare/prestare stabilite;
a termenelor de platl a Bunurilor /

Serviciilor;

d)

Vinzltor sau Cump[rdtor in caz de nesatisfacere de cdtre una dintre Pi(i a pretenfiilor inaintate
conform prezentului Contract.
Partea initiatoare a rezilierii Contractului este obligatl s[ comunice in termen de 5 zile lucrltoare
celeilalte P[4i despre inten(iile ei printr-o scrisoare motivatd.
Partea ingtiinfatd este obligatl s[ rispund[ in decurs de 5 zile lucr[toare de la primirea notificlrii. in

7.3

cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea iniliatoare va inilia rezilierea.

8

Reclamafii

8.1 Reclamaliile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sint inaintate
Vinzltorului/Prestatorului la momentul recepfionirii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu
reprezentantul Vinz[torului/Prestatorului.
8.2 Pretenfiile privind calitatea bunurilor gi/sau serviciilor livrate sint inaintate Vinzdtorului in
termen de 5 zile lucr6toare de la depistarea deficientelor de calitate gi trebuie confirmate printr-un certificat
eliberat de o organizafie independenti neutrd qi autorizatd in acest sens.
8.3 Vinzitorul este obligat si examineze pretentiile inaintate in termen de 5 zile lucrdtoare de la data
primirii acestora gi s[ comunice Cumplr6torului despre decizia luat6.
8.4 In caz de recunoagtere a pretenfiilor, Vinz6torul este obligat, in termen de 5 zile, si
livrezelpresteze suplimentar Cump[r[torului cantitatea nelivratd de bunuri qi/sau serviciile neprestate, iar in caz
de constatare a calitilii necorespunzltoare - s[ le substituie sau si le corecteze in conformitate cu cerintele
Contractului.
8.5 Vinz6torul poartl rispundere pentru calitatea Bunurilor gi/sau a Serviciilor in limitele stabilite,
inclusiv pentru viciile ascunse.

9

Sancfiuni

9.1 Pentru refuzul de a vinde Bunurile gi de a presta Serviciile prevlzute in prezentul Contract, se va
reline garantia de bunl executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituite in conformitate cu
prevedrile punctului 10.1., in caz contrar Vinzltorul suportl o penalitate in valoare de 5Yo din suma totalI a
servicii contractului.
9.2 Pentru livrarea/prestarea cu intirziere a Bunurilor/Serviciilor, Vinzdtorul poartd rlspundere
materialI in valoare de 0,1%o din suma Bunurilor nelivrate gi/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de
intirziere, dar nu mai mult de 5 Yo din suma totalI a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea dep69e9te
15 zile, se considerl ca fiind refuz de a vinde Bunurile gi/sau de a presta Serviciile prev[zute in prezentul
Contract..

10 Dispozifii

finale

Litigiile ce ar putea rezultadin prezentul Contract vor fi solutionate de chtre P[4i pe cale amiabili.
^In cazl0.l
contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanfa de judecati competentl conform legislatiei
Republicii Moldova.
I0.2 De la data semnlrii prezentului Contract, toate negocierile purtate gi documentele perfectate
anterior igi pierd valabilitatea.
10.3 PI4ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, si convin[ asupra modificlrii
clauzelor contractului, prin act adilional, numai in cazul apariliei unor circumstante care lezeazd interesele
comerciale legitime ale acestora gi care nu au putut fi prevlzute la data incheierii contractului. Modific[rile gi
completlrile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au fost perfectate in scris gi au fost
semnate de ambele

Pirfi.

10.4 Nici una dinhe Pi(i nu are dreptul sI transmit[ obligafiile gi drepturile sale stipulate in prezentul
Contract unor terfe persoane fErS acordul in scris al celeilalte p[r[i.
10.5 Prezentul Contract este intocmit in trei exemplare in limba de stat a Republicii Moldova, cite un
exemplar pentru Vinzitor, Cumpirltor gi Agenfia Achizilii Publice.
10.6 Prezentul Contract se consider[ incheiat la data semnirii gi intri in vigoare dupi inregistrarea lui
de c[tre Agenfia Achizitii Publice gi, dup[ caz , de cltre Trezoreria de Stat sau de cltre una din trezoreriile
teritoriale ale Ministerului Finanfelor, fiind valabil pini la 3l decembrie 2020
10.7 Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Pdrfile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislafia Republicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.
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Datele juridice, pogtale pi bancare ale Pir(ilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de

Autoritatea contractanti

serwicii
Adresa poqtali:
ChiqinIu,str.Kiev8/2,ap. 52,MD-2068
e-mail.notazece I 0@mail.ru

s;{ffiff2

Adresa oo otare:

rerefon:

Cont de decontare:

UOf- {e%
q

IBAN MD92Ex000000 0225 t 1 7049MD

Cont de decontare:

Banca:BC,,EXIMBANK,,,fi

B anoa: n .f,A.n t),tn

:

1.3

i;:;;:ffi)bWi

p

n n rs,t 6 tl

/

Adresa pogtal6 a b[ncii:

Adresa poqtali a blncii:

Cod:EXMMMD22404

c.a,

Cod fiscal: 1001 600017 428

cod fiscar:

12.
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Semniturile pIr{ilor

F'urnizorul de bunuri / Prestatorul de
servicii

Autoritatea contractanti

u

c
^

Anexa nr.O1
la contractulm. y'S
din" rzl"
2020

, 03.

SPECIFICATIA
MArfii /Serviciului
Denumirea

l.lb

MArfii (Serviciului)

2

1

Pat pentru copii

,,

Somn
dulce", 120017001650 mm,Pal
laminat
Scaun pentru copii cu carcas
metalic
Masd pentru copii ,,Pciolka",

Cantitatea
(unit. de
mdsurd)

Prelul

Suma

Eco

4
50 buc

756,00

37800,00

3161 10

25 buc

250,00

6250,00

316110

4 buc

1350,00

5400,00

316110

49450,00

316110

6

5

7

reglabild pe inndllime,
1300/1300 mm, Pal laminat

Total

Semnlturile

pirfilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de
servicii

Autoritatea contractantl

Contabil:
inregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:

STAS

(foc
r)

totald
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