CONTRACT Nr. ____
pentru achiziţionarea serviciilor
“___”_________20__

mum.Chișinău

Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” reprezentată prin directorul general dl Serghei
POPOVICI denumit în continuare „Prestator”, pe de o parte, şi ___________________________________
(denumirea completă a operatorului economic)
reprezentat(ă) prin __________________________________________, denumit(ă) în continuare
(funcţia, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiţi în continuare „Părţi”), au încheiat prezentul Contract
referitor la achiziţionarea ________________________________________________________,
Cod CPV: ____________-__ denumite în continuare servicii.
1.

Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta, iar Beneficiarul – de a recepţiona şi achita
serviciile prevăzute în specificaţia din prezentul Contract.

2.

Prestarea serviciilor se efectuează
___________________________________________________________________________
(condiţiile de prestare)

___________________________________________________________________________
(termenul de prestare)

3.

Preţul/costul serviciilor prestate
conform prezentului Contract este stabilit în lei
moldoveneşti, fiind indicat în specificaţia din prezentul contract.

4.

Suma totală a prezentului Contract constituie _______________________________ lei MD.
(suma cu cifre şi litere, inclusiv TVA)

5.

Achitarea se efectuează _______________________________________________________.
(modalitatea de achitare)

6.

Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral, cu condiţia
înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare
a clauzelor Contractului de către una dintre Părţi.

7.

Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părţi pe
cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariţiei acestuia, se va supune
soluţionării în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

8.

Orice modificări şi/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se
efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adiţional, care intră în vigoare la data semnării
acestuia de către Părţi.

9.

Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.

10.

Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeaşi forţă juridică.

11.

Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi,
fiind valabil pînă la “__” _______________ 20__.

Datele de identificare juridice, poştale şi de plată ale părţilor:
Prestator:
Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”
MD-2033, mun. Chişinău,
str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
cod fiscal:1003600096694
BIC AGRNMD2X885
BC "Moldova-Agroindbank" SA
fil. nr.1 Chişinău
Cod TVA: 0504072
IBAN: MD26AG000000022512034624
Tel/fax: 820-900

Beneficiar:

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
Prestator:

Beneficiar:

______________/ Serghei POPOVICI

_____________ /____________________

Anexa nr.1
la contractul nr.________
din “__” _________ 20__

SPECIFICAŢIA SERVICIILOR

Nr.

Denumirea
serviciilor

1

2

Cod CPV

Cantitatea/
volumul
(unit. de
măsură)

Preţul/
costul

Suma
totală
(incl.
TVA)

Articol,
alineat

3

4

5

6

7

Caracteristicile
serviciilor

8

9

10

STAS
(ГОСТ)

11

Semnăturile părţilor
Prestator:

______________/ Serghei POPOVICI

Beneficiar:

_____________ /____________________

