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CONTRACT PRESTĂRI SERVICII

Nr.__________
"_____"_______________20__

mun. Chişinău

Î.S.„Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” (în continuare "Î.S. CMAC" ) în persoana
Directorului interimar dlui Dragoș MACARI, numit în continuare "PRESTATOR", care activează în
baza statutului, pe de o parte şi _______________________________________________________
în persoana ________________________________________, numit în continuare "BENEFICIAR", pe
de altă parte, denumite în continuare Părți, au încheiat prezentul contractul referitor la următoarele :
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 PRESTATORUL se obligă să presteze servicii de încercări de laborator a produselor (în
continuare Servicii): _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
denumirea indicilor:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
periodicitatea încercărilor _______________________________________________________.
1.2. Beneficiarul se obligă să achite pentru serviciile prestate în termenii şi condiţiile stabilite în
prezentul contract.
2. CONDIŢIILE ŞI MODALITATEA DE PLATĂ
2.1 Prețul încercărilor de laborator efectuate este stabilit în lei moldovenești, și se calculează în
baza tarifelor în vigoare la data depunerii de către Beneficiar a solicitării scrise. Tariful pentru serviciile
prestate include taxa pe valoare adăugată (T.V.A).
2.2 Achitarea pentru serviciile prestate se efectuează în AVANS prin transfer bancar sau în
numerar, în Lei moldoveneşti, în baza facturii eliberate de către Prestator.
2.3 În cazul rezultatelor negative ale încercărilor efectuate, suma achitată nu se restituie
Beneficiarului.
3. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1 Drepturile Prestatorului:
a) să suspende executarea contractului în cazul în care Beneficiarul nu prezintă mostrele pentru
efectuarea încercărilor conform pct.1.1 din prezentul contract;
b) să notifice Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor sau alte organe abilitate, despre
nerespectarea de către Beneficiar a periodicității efectuării încercărilor de laborator la produsele
solicitate, cu prezentarea mostrelor pentru prelevare a probelor.
3.2 Drepturile Beneficiarului:
a) să solicite explicații privitor la rezultatul încercărilor de laborator.
3.3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
prestare;

Obligaţiile Prestatorului:
să asigure prestarea serviciilor calitative şi în termenii stabiliţi;
să asigure obiectivitatea rezultatelor încercărilor;
să asigure confidenţialitatea informaţiei obţinute în urma efectuării încercărilor;
să informeze beneficiarul despre orice modificări aduse regulilor de prestare a serviciilor;
să garanteze veridicitatea rezultatelor;
să furnizeze beneficiarului informațiile referitoare la natura serviciului și termenul de

LÎPA
al Î.S. CMAC

CONTRACT PRESTĂRI SERVICII

Cod: CPS – 4.4/02
Ediţia 08 data: 22.03.19
Pagina 2 din 3

g) să presteze serviciul cu competența și prudența pe care un prestator rezonabil le-ar fi exercitat
și în conformitate cu legea sau alte norme obligatorii aplicabile;
h) să prezinte Beneficiarului raportul privind rezultatele încercărilor de laborator.
3.4 Obligaţiile Beneficiarului:
a) să asigure prezentarea probelor/mostrelor în cantitate suficientă în conformitate cu DN pentru
prelevarea probelor pentru efectuarea încercărilor, inclusiv a celor periodice;
b) să asigure achitarea contravalorii serviciilor prestate de Prestator în termenele stabilite de
prezentul contract.
4. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR
4.1 În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii neconforme a condiţiilor prezentului contract, părţile
poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
4.2 Părţile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea părţială sau totală a obligaţiilor
conform prezentului contract dacă se datorează unui impediment justificator în afara controlului părților.
5. NEEXECUTAREA OBLIGAȚIEI
5.1. Neexecutarea obligației de către Părţi este justificată în măsura în demonstrează următoarele
circumstanțe:
a) se datorează unui impediment în afara controlului uneia din părți;
b) în cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe
durata existenței impedimentului;
c) în cazul în care impedimentul justificator este permanent, se aplică rezoluțiunea contractului.
5.2 Atât prestatorul, cât și beneficiarul pot declara rezoluțiunea contractului, până la realizarea
completă a serviciului. În cazul în care există un motiv temeinic, obligația de despăgubire a prestatorului
este exclusă.
6. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI
6.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.
6.2. Prestatorul are dreptul de a rezolvi contractul în mod unilateral în caz de refuz al Beneficiarul
de a prezenta probe pentru efectuarea încercărilor de laborator, inclusiv a celor periodice, cât și
neachitarea pentru serviciile ce urmează a fi prestate, numai la expirarea fără rezultat a unui termen de
remediere (termen de graţie) sau după o notificare rămasă fără efect.
7. NOTIFICĂRI
7.1. În accepţiunea părţilor, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută în prezentul contract.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul
poştal primitor pe această confirmare.
7.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată.
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8. MODUL DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR
8.1. Părţile contractante vor întreprinde toate măsurile de a soluţiona litigiile ce pot apărea pe
parcursul derulării prezentului contract pe cale amiabilă, sau în conformitate cu procedura de soluţionare
a reclamaţiilor, contestărilor şi apelurilor.
8.2 În cazul apariţiei unor litigii ce nu pot fi soluţionate potrivit prevederilor pct. 7.2, acestea vor
fi soluţionate pe cale judiciară de instanţa competentă.
9. DISPOZIŢII FINALE
9.1 Modificările prevederilor prezentului contract se vor face printr-un act adiţional semnat de
către Părți.
9.2 Orice litigii apărute pe parcursul derulării prezentului contract, în măsura în care nu vor putea
fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
9.3 Prezentul contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă,
ambele având aceeaşi putere juridică.
9.4 Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării şi este valabil până la data de
______________20__.
10. DATELE BANCARE ȘI JURIDCE ALE PĂRŢILOR
"PRESTATORUL"

"BENEFICIARUL"

adresa: mun. Chişinău, str. Coca, 28
IBAN: MD11ML000000002251530277
BC "MOLDINDCONBANK" SA.
filiala „ZORILE” Chişinău
codul fiscal:1013600039380
cod TVA 0307647
tel. 218442, tel (fax) 748511

_____________________________________
IBAN:________________________________
Banca:________________________________
______________________________________
codul fiscal:____________________________
cod TVA______________________________
_______________________________

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
"PRESTATORUL"

"BENEFICIARUL"

Director interimar Î.S.CMAC ______________
LȘ

Director ______________
LȘ

