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CONTRACT Nr. 30
privind achizitria de Costuri Mici

t PARTEA Cnt'lfnlf,4

Obiectul achiziliei;,,AccEs INTERNET DE BANDA LARGA"

Cod CPV: 72400000-4

,,10" ianuarie 2023 mun. Chi$nau
(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de servicii Autoritatea contractantl

,,Moldtelecom" SA Directia Educatie. Tineret si Sport sectorul

(denumirea completd a tntreprinderii, asocialiei, organizaliei)

reprezentat[ prin $ef Serviciul V6nztrri citre
Clienti Mari - Galasanu Daniel.

(unctia, numele, prenume le)

care actioneazd in baza procurii nr.01-10-01/13869 din

Ciocana,
(denumirea completd a lntreprinderii, asocialiei, organizaliei)

reprezentatd prin Sef ROTARU Valeriu
funclia, nuntele, prenume le)

care aclione azd in baza Regulamen t.
(statut, regulament, hotdrtre etc.)

denumit(a) in continuare Beneficiar

nr.410764 data 18.04.2019, c/f 1007601009565

05.05.22.
(statul, regulament, hotdrtre elc.)

denumit(a) in continuare Vtnzdtor/prestator
1002600048836 din 05.01.1999

(se indicd nr. Si data de lnregistrare tn Registrul de Stat)

pe de o par1ie,
(se indicd nr. Si data de tnregistrare tn Registrul de Stat)

pe de o parte,

arnbii (denumitri(te) in continuare P[(i), au incheiat prezentul Contract referitor la urm[toarele:

a. Achizifionarea: ,,ACCES INTERNET DE BANDA LARGA"
(denumir ea serviciului)

denumite in continuare Servicii, conform procedurii de achizilii publice de tip Costuri mici.
b. Urmltoarele documente vor fi considerate p6(i componente ale Contractului:

a) SpecificaJia de pre!;

c. in cazul unor discrepanfe sau inconsecvenle intre documentele componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate enumerat[ mai sus.

d. in calitate de contravaloare a plSlilor care urmeazd afi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se oblig6
prin prezentul contract sI presteze Beneficiarului Serviciile qi sd inldture defectele lor in conformitate cu

prevederile Contractului sub toate aspectele.

e.Beneficiarul se obligd prin prezentul contract sd pl[teascd Furnizorului/Prestatorului, in calitate de

contravaloare a prestirii serviciilor, prelul Contractului in termenele gi modalitatea stabilite de Contract.



2.1.

2.2.

1. Obiectul Contractului
Ll, Prestatorul iqi asumd obliga{ia de a presta Serviciile conform Specificafiei, care este pafte

integrantd a prezentului Contract.

1.2. Benificiarul se oblig6, la r0ndul sdu, sd achite gi sd recepfioneze prestate de Prestator.

1.3. Calitatea Serviciilor se atest[ prin certificatele de calitate indicate in Specifica{ie.

1.4 Serviciile prestate inbaza contractului vor respecta standardele indicate in Specifica{ie

1.5 Termenele de garanlie a Serviciilor sunt indicate in Anexa nr.22, Specifica{ii tehnice,

2. Termeni qi condi{ii de prestare
Prestarea Serviciilor se efectueazd de cdtre Prestator in termenele prev[zute de graficul de prestare.

Documenta(ia de inso(ire a Serviciilor include:
. E-FACTURA;
. Act predare primire a serviciilor;

2.3. Originalele documentelor prev[zute in punctul2.2 se vor prezenta Cumpdr[torului/Benificiarului
cel tdrziu la momentul final5 prestdrii serviciilor. Prestarea serviciilor se considerd incheiat[ in momentul

in care sunt prezentate documentele de mai sus.

3. Preful qi condi{ii de plati
3.1. Prefr,rl Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldoveneqti, fiind
indicat Specifi calia prezentului Contract.

3.2. Suma totald a prezentului Contract, se stabileqte in lei moldoveneqti inclusiv TVA qi constituie:

216 330.00 lei MD (Dou[ sute sasesprezece mii trei sute treizeci lei 00 bani)
(suma cu cifre Si litere)

3.3. Achitarea pldfilor pentru Serviciile prestate va efectua in lei moldovenegti.

3.4. Metoda qi condiliile de plat[ de cdtre Beneficiar vor fi:
Conform E-Factura.

3.5. Pldtile se vor efectuaprin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat in prezentul

Contract.

4. Condifii de predare-primire
4.1. Serviciile se considerd predate de c[tre Prestator qi recep(ionate de cdtre Beneficiar dac6:

a) cantitatea Serviciilor corespunde informafiei indicate in Lista serviciilor gi graficul prestdrii qi

documentele de insolire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Serviciilor corespunde infbrmaliei indicate in Specificalie;

c) ambalajul qi integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificalie.

4.2. Prestatorul este obligat s[ prezinte Beneficiarului un exemplar original al E-facturii odatd cu

prestarea Serviciilor, pentru efectuarea pletii. Pentru nerespectarea de cdtre Prestator a prezentei clauze,

Beneficiarul iqi rezerv[ 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 penalit[1ii stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de cdtre furnizor in
propunerea sa tehnic6.

5.2. C6nd nu este menlionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor respecta standardele

sau alte reglementdri autorizate in (ara de origine a Serviciilor.

6. Obliga{iile pir{ilor
6.1. inbazaprezentului Contract, Prestatorul se oblig[:
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a) sd presteze Serviciile in condiliile prevdzute de prezentul Contract;

in cazul cflnd exist[ probleme tehnice, Prestatorul se oblig[ si se prezintelafa[a locului pentru a

solu{iona problema, din suma lunarl pentru serviciul prestat;

b) sd anun(e Beneficiarul dupd semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile calendaristice, prin

telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestdrii Serviciilor;

c) sd asigure condi(iile corespunzdtoare pentru receptionarea Serviciilor de cdtre Beneficiar, in

termenele stabilite, in corespundere cu cerin{ele prezentului Contract;

d) sd asigure integritatea gi calitatea Serviciilor pe toat[ perioada de p6n[ la recep{ionarea lor de c[tre
Beneficiar ldestinatar, dupd caz).

6.2. inbazaprezentului Contract, Beneflciarul se oblig6:

a) sd irrtreprind[ toate mdsurile necesare pentru asigurarea recepliondrii in termenul stabilit a
Serviciilor prestate in corespundere cu cerirrJele prezentului Contract;

b) sd asigure achitarea Serviciilor prestate, respectdnd modalitSlile qi termenele indicate in prezentul

Contract.

7, Circumstan{e care justifici neexecutarea contractului
7.1. Pdrfile sunt exonerate de rdspundere pentru neAndeplinirea pa(ial6 sau integralS a obligafiilor
conform prezentului Contract, dacd aceasta este cauzatd de producerea unor cazuri de circumstanle care

justific[ neexecutarea contractului (r6zboaie, calamit6li naturale: incendii, inundalii, cutremure de p[m6nt,
precum qi alte circumstanle care nu depind de voinla Pd4ilor).
7.2. Partea care invocd clauza circumstan{elor care justific[ neexecutarea contractului este obligatd sd t
infbrmeze imediat (dar nu mai tirziu de l0 zile) cealaltd Parte despre survenirea circumstanlelor care 't
justificd neexecutarea contractului. 'P

7.3. Survenirea circumstanlelor care justificS neexecutarea contractului, momentul declanq[rii qi (

termenul de ac{iune trebuie sd fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat in mod corespunzdtor de 1

c[tre organul competent din Jara P6(ii care invocd asemenea circumstanfe. Q
7.4 in cazul in care in circumstan{ele care justificd neexecutarea contractului, acesta se modific[ prin ,$

acordul adiliorial, inclusiv modificarea termenilor de executare, in cazul unei execut[ri ulterioare a t
contractului. CAnd se executd pct.7 .1gi pct. 7.3, pdrlile modificd contractul prin acord - adilional, privind 3'

neindeplinerea parlialS sau integral5 a obligaJiunilor, inclusiv modificarea termenilor in cazul suspenddrii

Ei execut[rii ulterioare a contractului.

8. Rezolufiunea

8.1. Rezoluliunea Contractului se poate realiza cu acordul comun alPdr{ilor.

8.2. Contractulpoate 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 c[tre Prestator a termenelor de prestare stabilite;

c) Prestator in caz de nerespectare de cdtre Beneficiar atermenelor de platd a Serviciilor;

d) Prestator sau Beneficiar in caz de nesatisfacere de citre una dintre Pa{i a pretentiilor inaintate

conform prezentului Contract.

8.3 Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in una

dintre urm[toarele situa(ii:

a) contractantul se afla,lamomentul atribuirii lui, in unadintre situa[iile carear fi determinatexcluderea

sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.13112015 privind achiziliile publice;

b) contractul a lIcut obiectul unei modificdri substanliale care necesita o noud procedurd de achizilie

public[ in confbrmitate cu art. 7 6 al Legii nr.l31l20l5 privind achizi{iile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incdlcare gravd a

obligaliilor ce rezult[ din Legea nr.l3ll20l5 privind achizifiile publice qi/sau tratatele internafionale la



care Republica Moldova este parte, care a fost constatatl printr-o decizie a unei instanle judec[toreEti

na{ionale sau, dupd caz, interna{ionale.

8.4. Padeainiliatoarearezolu{iuniiContractuluiesteobligat6s6comuniceintermen de3zilelucritoare
celeilalte Pdr(i despre inten!iile ei printr-o scrisoare motivatd.

8.5. Partea ingtiintatd 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, paftea iniliatoare va inilia rezoluliunea.

9. Reclama{ii

9.1. Reclamatiile 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. PretenJiile privind calitatea serviciilor prestate sunt inaintate Prestatorului in termen de 3 zile de la

depistarea deficienfelor de calitate qi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizalie

independentd neutrd qi autorizat[ in acest sens.

9.3. Prestatorul este obligat s[ examineze pretenliile inaintate in termen de 5 zile de la data primirii
acestora gi s[ comunice Beneficiarului despre decizia luatd.

9.4. in caz de recunoaqtere a pretenfiilor, Prestatorul este obligat, in termen de 3 zile, s[ presteze

suplimentar Beneficiarului cantitatea neprestatd de servicii, iar in caz de constatare a calitalii
necorespunzdloare - sd le substituie sau s[ le corecteze in conformitate cu cerinlele Contractului.

9.5. Prestatorul poart[ rdspundere pentru calitatea Serviciilor in lirnitele stabilite, inclusiv pentru viciile
ascunse.

9.6. in cazul devierii de la calitatea confirmat[ prin certificatul de calitate intocmit de organizalia

independentd neutr[ sau autorizatd in acest sens, cheltuielile pentru sta(ionare sau intirziere sunt suportate

de parlea vinovatd.

10. Sancfiuni
10.1. Forma de garanfie de bun6 executare a contractului agreatd de Beneficiar este in cuantum de

0'/. din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevdzute in prezentul Contract, se va reline garanfia de bund

executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile punctului 10.1.,

in caz contrar Prestatorul suport[ o penalitate in valoare de 0,01Y, din suma totalS a contractului.

10.3. Pentru prestarea cuintdrziere a Serviciilor, Prestatorulpoartdplatadespdgubirei in valoare de 0,1
o/o din suma Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de intttrziere, dar nu mai mult de 1 o/o din

suma totalS a prezentului Contract. ln cazul in care intdrzierea dep6geqte 5 zile, Prestatorul prezintd

Beneficiarului o explicalie in formd scris[. Dacd Beneficiarul acceptS, Prestatorul prelungeqte termenul de

valabilitate a garanliei de bund executare, in caz contrar se consider[ ca fiind refuz de a livra/presta

Serviciile prevdzute in prezentul Contract ;i Prestatorului i se va reline garantia de bund executare a

Contractului, in cazul in care a fost constituitd in conformitate cu prevederile pct. 10.I .

10.4. Pentru achitarea cu int6rziere, Beneficiarul poart6 plata desp[gubirei in valoare de 0,lo/o din suma

Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de intdrziere, dar nu mai mult de l%, din suma total5 a prezentului

contract.

10.5. Prima zilucrdtoare ulterioar[ datei ce constituie termenul limitd de prestare, precum gi, termenul

limitS de achitare se considerd zi lucrdtoare de intdrzierc.

10.6. Suma penalitalii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedus[ (refinutb) de

cdtre Beneficiar dirr suma pl[1ii pentru Serviciile prestate.

11. Drepturi de proprietate intelectuall
I 1.1 . Prestatorul are obligatria sd desp[gubeasc[ achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamafii pi acliuni in justilie, ce re )ltd din inc[lcarea unor drepturi de proprietate intelectual6

(brevete, nume, m[rci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalafiile sau utilajele

folosite pentru sau in legdtur6 cu produsele achizilionate, qi
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b) daune-interese, costuri, taxe qi cheltuieli de orice natur6, aferente, cu excep(ia situafiei in care o

astfel de incdlcare rezultd din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cdtre achizitor.

12. Dispozifii finale

)2.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de cStre Pd(i pe cale amiabilI.
In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanfa de judecatd competentd conform legislafiei

Republicii Moldova.

12.2. P6{ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sd convinl asupra modificdrii

clauzelor contractului, prin acord adilional, numai in cazul apariliei unor circumstan(e carc lezeazd

interesele comerciale legitime ale acestora qi care nu au putut fi prevdzuteladata incheierii contractului.

Modificdrile qi completbrile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au fost perfectate in

scris gi au fost semnate de ambele P6(i.
12.3. Nici una dintre Pdrli nu are dreptul sdtransmitd obligaliile qi drepturile sale stipulate in prezentul

Contract unor terfe persoane fbrd acordul in scris al celeilalte p6(i.
12.4, Prezentul Contract in cazul in care este semnat electronic, de cdtre ambele pdrli, acesta este remis

in mod automat prin mijloacele electronice, dar in cazul cAnd contractul este semnat olografic se

intocmeEte in doud exemplare in limba rom6n[, c6te un exemplar pentru Prestator qi Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semn6rii qi intrd in vigoare la data inregistr[rii la

una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanjelor, in cazul in care sursele financiare se aloc[ din

bugetul de stat/bugetul local, sau la data semndrii sau la o altd datd ulterioard indicatd in acest contract in

cazul in care gestionarea surselor financiare nu se efectueazdprin intermediul sistemului trezorerial.
12.6. Prezentul contract este valabil pdnd la 31.12.2023.
12.7. Prezentul Contract reprezintb acordul de voin!5 al p6rfilor qi se consider[ semnat la data aplicdrii
ultimei semndturi de cdtre una din pdrli.

12.8. Pentru confirmarea celor men{ionate mai sus, P[(ile au semnat prezentul Contract in conformitate

cu legislafia Republicii Mo]dova.

Prestatorul de servicii Beneficiarul
Adresa postal6: Bd. Stefan cel Mare, 10. Adresa postald: Alecu Russo. 57

Tel:022-570-701 Telefon:O2z 331 223, 022 426 001

Cod IBAN: MD87AG0000000225 12095315 IBAN: MD89TRPDAK20000000378 1 00

B anca: "Moldova-A gro indbank" Banca: Minis. Finan. - Trezoreria de Stat

Adresa poqtald a b[ncii: SA fil. "Mihai
Eminescu"

clB 2266t4

Cod banc6:AGRNMD2X864 Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1002600048836 Cod fiscal: 1007601009565

SEMNATURII,E PARTILOR
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