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ACHIZI II

PUBLICE

CONTRACT nr. 03/NFP/MS/2020/FM

de achizi ionare

a manualelor _colare

Cod CPV:22112000-8

or. Chi_inu

Din 30.07.2020

Autoritatea contractant

Furnizorul de bunuri
,Cartdidact "SRL, eprezentat

de Igor
în
care
actioneazä baza
Ojoga, director,
Statutului, c/f 1003600026653, denumit
în continuare,, Vînztor", pe de o parte,

LP. Fondulspecial pentrumanuale
reprezentat prin Daniela State,directorinterimar,
actioneaz în baza Regulamentului I.P. Fondul
Hot rârea
special pentru manuale, aprobat prin

care

Guvernului nr.876 din 22 decembrie a.2015 denumit(a)

în continuare ,,Cump r tor",
ambii (denumi i(te)

în continuare Pri),

1.

manualelor _colare pentru înv mântul

Achizi ionarea

pe de alt

parte,

au încheiat prezentul Contract referitor la urm toarele:

conform procedurii de Negociere fr

liceal, denumite în continuare Bunurn,

publicarea prealabil

a

unui anun

03/NFP/MS/2020, în baza deciziei grupului de lucru al Cump r torului

de participare nr.

nr. 03/NFP/MS/2020/DA

din 01.07.2020.
2.

Urmätoarele documente vor fi considerate pri

a)

b)
c)
3.

componente i integrale ale Contractului:

Formularul Contractului;
Specifica ia

Documentaia

tehnic

_i pref (anexa nr. 1)
de atribuire la procedura de

negociere nr.

03/NFP/MS/2020.

Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor
discrepante sau inconsecvene între documentele componente ale Contractului, documentele vor
avea ordinea de prioritate enumerat

mai sus.

4.

in calitate de contravaloare a pläilor care urmeaz a fi efectuate de Cumpärätor, Vânzätorul se
oblig prin prezenta s livreze Cumprtorului
Bunurile i s înläture defectele lor în conformitate
cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5.

Cumpärätorul se oblig

livrrii

prin prezenta sä plteasc

Vânzätorului, în calitate de contravaloare a

bunurilor, preful Contractului sau orice alt

prevederilor Contractului în termenele

_i

sum

care poate deveni plätibil

conform

modalitatea stabilite de Contract.

CONDI II SPECIALE
1. Obiectul Contractului
1.1. Vânztorul î_i asum obligaia de a livra numrul de titluri de manuale indicat în
Specificatia la prezentul contract în termen de pân la 31.10.2020.
1.2. Cumprtorul
se oblig, la rândul su, sä achite _i s receptioneze Bunurile livrate de
Vânztor.
1.3. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta specificaiile tehnice indicate în

Specificaie (Anexa nr.1).
1.4. Termenele de valabilitate a Bunurilor este de 5 ani.

2. Termenele _i condi iile

2.1. Livrarea Bunurilor se efectueaz

de ctre

Vânztor

de livrare

în termen de pân

la 31.10.2020.

2.1.1 Vânztorul
va prezenta manualul de referin
(ajustat conform anexei nr. 7 la
documentaia de atribuire) pentru obinerea ,Bun de tipar": nu mai târziu de 25.08.2020
2.1.2 Vänztorul va asigura prezentarea versiunii de manual în format PDF ctre Cumprtor
în termen de pân

la 7 zile din data primirii avizului ,,Bun de tipar" eliberat de MECC.

2.2. Documentaia

de însoire

a Bunurilor:

a) Originalele facturilor;
b) Avizul de expediie,

Originalele documentelor de mai sus se vor prezenta Cumprätorului
livrrii

bunurilor la destinaia

final.

Livrarea bunurilor se consider

prezentate documentele de mai sus.
2.3. Data livrrii Bunurilor se consider

Cumprtor.

data perfectrii

încheiat

cel târziu la momentul
în momentul în care sunt

facturii _i recepionrii

3. Pretul Contractului _i condiile

lor de ctre

de plat

3.1. Pretul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovene_ti,
fiind indicat în Specificaia

prezentului Contract.

3.2. Suma total a prezentului Contract se stabile_te în lei moldovene_ti i constituie:
2 144 032,00 (dou

milioane una sut

3.3. Achitarea plilor

patruzeci _i patru mii treizeci i doi lei, 00 bani), fär TVA.

pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovene_ti.

3.4. Metoda _i condiiile

de plat

de ctre

Cumprtor

vor fi:

prin transtfer,
timp de30 ziledup livrarea bunurilor siprezentarea facturii,
3.5 Plaile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânztorului

indicat în

prezentul Contract.
4. Conditiile de predare-primire
4.1. Bunurile se consider predate de ctre Vânztor _i receptionate de ctre Cumprtor
dac:
a) cantitatea Bunurilor corespunde informaiei indicate în Anexa nr. 1 _i documentele de
însoire conform punctului 2.2 al prezentului Contract,
b) calitatea Bunurilor corespunde informaiei indicate în Specificaie (anexa nr.1);
c)ambalajul _i integritatea Bunurilor corespunde informaiei indicate în Anexa nr. 1.
4.2. Vânztorul este obligat s prezinte Cumptorului
un exemplar original al facturii odat
cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea pläii. Pentru nerespectarea de cätre Vânztor a prezentei
clauze, Cumprtorul
î_i rezerv dreptul de a majora termenul de achitare prevzut în punctul 3.4
corespunztor numrului de zile de ntârziere i de a fi exonerat de achitarea penalitäii stabilite în
punctul 9.9.

5. Standarde
5.1 Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de ctre
furnizor în propunerea sa tehnic.
5.2 Când nu este menionat nici un standard sau reglementare aplicabil se vor respecta
standardele sau alte reglementri autorizate în fara de origine a produselor.
6. Obligaile

6.1.În baza prezentului Contract, Vânztorul
a)

slivreze

Bunurile în condiiile

de a remedia toate recomand rile
ministerul s emit

prevzute

semnalate _i s

prilor

se oblig:
de prezentul Contract. Vânztorul

depun

are obligaia

exemplarul corectat al acestora pentru ca

ordinul privind acordarea avizului ,Bun de tipar';

b) s anune
Cumprtorul
dup
semnarea prezentului Contract, prin telefon/fax sau
telegram autorizat, despre disponibilitatea livrri Bunurilor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare;
c)s asigure condiile corespunztoare pentru recepionarea Bunurilor de ctre Cumprtor,
în termenele stabilite, în corespundere cu cerinele prezentului Contract;
d)

de ctre

s

asigure integritatea i

calitatea Bunurilor pe toat

perioada de pân

Cumprtor.
6.2. In baza prezentului Contract, Cumprtorul
se oblig:
a) s întreprind toate msurile necesare pentru asigurarea recepionrii

Bunurilor livrate în corespundere cu cerinele

prezentului Contract;

la recep ionarea

lor

în termenul stabilit a

s

b)

asigure

achitarea Bunurilor

termenele indicate în

_i

livrate, respectând modalitile

prezentul Contract.

7. Forta majorä
7.1. Prtile
sunt exonerate de rspundere
pentru neîndeplinirea parial
sau integral
a
obligaiilor conform prezentului Contract, dac aceasta este cauzat de producerea unor cazuri de forä
cutremure de pmânt,
precum i alte
naturale: incendii, inundaii,
calamiti

major

(rzboaie,

circumstane care nu depind de voina Prilor).
7.2. Partea care invoc clauza de for

major

este obligat

s

informeze imediat (dar nu mai

târziu de 10 zile) cealalt Parte despre survenirea circumstanelor de fort major.
7.3 Survenirea circumstanelor

de fortä major,

momentul declan_ärii

trebuie s fe confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunztor
din tara Prii

care invoc

i

termenul de actiune

de ctre

organul competent

asemenea circumstane.

8. Rezoluiunea

Contractului

8.1. Rezoluiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Prilor.
8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de ctre:
a) Cumprtor
în cazul refuzului neargumentat _i nemotivat al Vânztorului de a modifica
manualul conform solicitrilor din punctul 6.1, a);
b) Cumprtor
în caz de refuz al Vânztorului de a livra Bunurile prevzute în prezentul

Contract

c) Cumprtor
în caz de nerespectare de ctre Vânztor a termenelor de livrare stabilite;
d) Vânztor în caz de nerespectare de ctre Cumprtor
a termenelor de plat a Bunurilor;
e) Vânztor sau Cumprtor
în caz de nesatisfacere de ctre una dintre Pri
a preteniilor
înaintate conform prezentului Contract.
8.3. Partea iniiatoare a rezoluiunii Contractului este obligat s comunice în termen de 5 zile
lucrtoare celeilalte Pri
despre inteniile ei printr-o scrisoare motivat.
8.4. Partea în_tiinat
este obligat s rspund
în decurs de 5 zile lucrtoare de la primirea
notificrii. In cazul în care litigiul nu este soluionat în termenele stabilite, partea iniiatoare are dreptul
s prezinte documentele corespunztoare Ageniei Achiziii Publice pentru înregistrarea declaraiei de

rezoluiune.
9. Reclamaii _i sanciuni
9.1.Reclamaile privind cantitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Vânztorului

la momentul

recepionärii lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânztorului.

9.2. Pretentile privind calitatea bunurilor livrate sunt îinaintate Vânztorului

în termen de 30

zile lucrätoare de la depistarea deficientelor de calitate _i trebuie confirmate printr-un certificat eliberat
de o organizaie independent neutr _i autorizat în acest sens.
9.3. Vânztorul este obligat s examineze preteniüle înaintate în termen de 5 zile lucrtoare
la data primirii acestora i s comunice Cumprtorului
despre decizia luat.

9.4. In caz de recunoa_tere a preteniilor,

Vânztorul

de

este obligat, în termen de 15 zile, s

livreze suplimentar Cumprtorului
cantitatea nelivrat de bunuri, iar în caz de constatare a
calitii
necorespunztoare
s le substituie sau s le corecteze în conformitate cu cerinele Contractului.
Vânztorul înlocuie_te cit mai curind posibil bunurile sau prile
acestora, care sunt defecte, fr
cheltuieli suplimentare pentru Cumprtor.
Daca, dup notificare, Vânztorul nu înlocuie_te bunurile
intr-o perioada rezonabila, cumprtorul
poate proceda la aciunile de remediere ce apar necesare, pe
riscul si cheltuiala Vânztorului si fr
prejudicierea nici unui alt drept, pe care cumprtorul
1-ar putea
avea fata de Vânztor in cadrul contractului.
9.5. Vânztorul poart rspundere
pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv
pentru viciile ascunse.
9.6. In cazul devierii de la calitatea confirmat
prin certificatul de calitate întocmit de
organizatia independent neutr sau autorizat în acest sens, cheltuielile
sau
sunt suportate de partea vinovat .

9.7. Pentru refuzul de a vinde Bunurile
prevzute în
penalitate în valoare de 10% din suma total a contractului.

pentru staionare

întârziere

prezentul Contract, Vânztorul suport

o

9.8. Pentru livrarea cu întärziere a bunurilor
în Anexa nr. 1, Vânztorul poart
rspundere material în valoare de 0,1 % pentru fiecare specificate
zi de întârziere, pân la livrarea
definitiv, dar

nu mai mult de 10 %

Cumprtorul

din suma total

poate lua în consideraie

penalitate, în folosul Cumprtorului,

a prezentului contract. La atingerea limitei superioare
contractului. In acest caz Vânz torul suport o

rezoluiunea

de 10 % din

pretul

total al contractului.

rspundere material
întârziere, dar nu mai mult de

poart

9.9. Pentru achitarea cu întârziere, Cumprtorul
din
suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de
0,1%

total

în valoare de
10% din suma

a prezentului contract.
10. Drepturi de proprietate intelectual
are obliga ia s despägubeasc Cump r torul
împotriva oric ror:

10.1. Vânz torul

înclcarea unor drepturi de proprietate
a) reclamaii _i actiuni în justiie, ce rezult din
intelectual (brevete, nume, mrci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile
sau utilajele folosite pentru sau în legtur

cu produsele achiziionate,
_i cheltuieli de orice natur,

i

exceptia situaiei
aferente,
b) daune-interese, costuri, taxe
care o astfel de înc lcare rezult din respectarea Caietului de sarcini întocmit de ctre ach1zitor.
11. Dispoziii
amiabil.

cu

finale

Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluionate
11.1.
In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instana de

conform legislaiei

în

de ctre Pri
pe cale
judecatä competenta

Republicii Moldova.

11.2. De la data semn rii

prezentului Contract, toate negocierile purtate _i documentele

perfectate anterior î_i pierd valabilitatea.
11.3 Prile
contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, s convin
asupra
modific rii clauzelor contractului, prin act adiional, numai în cazul apariiei unor circumstan e care
lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora _i care nu au putut fi prev zute la data încheierii
contractului. Modific rile

_i complet rile

la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au

fost perfectate în scris _i au fost semnate de ambele Pri.
11.4. Nici una dintre Pri
nu are dreptul s transmit obliga le i drepturile sale stipulate în
prezentul Contract unor tere persoane fr
acordul în scris al celeilalte pri.
11.5. Prezentul Contract este întocmit în dou exemplare în limba român.
11.6. Prezentul Contract se consider încheiat la data semnärii, fiind valabil pân la 31
decembrie 2020.

11.7. Pentru confirmarea celor menionate mai sus, Pärile au semnat prezentul Contract în
conformitate cu legislaia Republicii Moldova, la data i anul indicate mai sus.

Datele juridice, postale si bancare ale Prilor:
,Cumprtorul":

»Vanz torul":

CARTDIDACT SRL
mun. Chi_in1,

Sos. Hînce_ti 138/1

Tel/fax +373 22 24 10 62

E-mail: cartdidact@mail.ru
Cod fiscal: 1003600026653

Cod IBAN: MDIIVIO22242900000186MDL
Banca: VICTORIABANK SA
Sucursala Nr3 Chisinau

LP. Fondul special pentru manuale
MD -2004, mun. Chi_inu
Bd.^tefan cel Mare,180, biroul 1219
Tel: 022/29 60 45, fax 022/ 23 41 03
MF-Trezoreria de Stat
TREZMD2X
Cod fiscal:1016620000295
Cod IBAN:MD68TRPCCCS18430A00598AA

VICBMD2X416
Semnturile

prilor

RASPUNT

Semntura autorizat:

Semnturaautorizat:
CATIETA

LS.

SPECiA
Teu

37YN

UO029

166200

4

3

Nr.

ro

Total (MDL)

Semntura

T

RhSPUN.
DER

L.S

autorizat:

C

CARTDIDACT SRL

Vânztor

Istoria românilor (cl. 11) ru
Literatura universal(cl.11)| ro

liceal

Limba dee
instruire

_colare pentru învmântul

Istoria românilor (cl. 11)

Manuale

Denumirea bunurilor

5744
11904

21176

(exemplare)
Ajustat

Cantitatea

(Tr

54,00
83,00
44,00

Negociat

TVA)(MDL)

Pret unitar

bunurilorr

SPECIFICAIA

5

bani)

- 4+0.

tehnic

încleiat la cotor _i

il

Ambalarea: în colete, 12manuale înfiecare colet

Mod de legare cusut cu a,
bro_at cu termoclei

80%. Densitate - minim 230 gr/m.p.

doar pe o singur parte. Albeaa nu mai mic de

nu se accept )

de 70 g/m.p.)
Carton cretat alb (hârtie cretat

Copert:

în cm)-conform
Text: offset (albeata - minim 82%;

X lime

densitate- nu mai mic

Hârtie

ultimei edii,

Format (înlime

Nr. culori copert

uSN
Triano

10 16620200002

iu

special pontru mnuale

Semnäturaautorizat:/

I.P. Fondul

Specifica ia

Nr. pagini (min/maxx):
Nu mai mic decât ultima ediie;
Nr. culori text-4;

Cumpärätor"

2 144 032,00 (dou
milioane una sut
patruzeci i patru mii
treizeci i doi lei 00

476 752,00
523 776,00

TVA) (MDL)
Negociat

1143 504,00

(fr

Suma

din 30.07.2020

lacontractul nr. 03/NFPMS/2020/FM

Anexa nr.1

