CONTRACT Nr.38
Pentru achizitionarea bunurilor
de valoare mici
28 octombrie 2020

or. Strlseni
(loealitatea)

GT I' DRIADA'
(denumirea completd a operatorului economic)

reprezentat(i) prin director Berezov Petru . denumit(I) in continuare
(func{ia, numele, prenumele)

Furnizor, pe de o parte, $i Aparatul Presedintelui raionului Striseni reprezentatl
prin Presedintele raionului StrIseni, Pavel TAMACIUC, denumitl in continuare

altl

parte (ambii denumili in continuare ,,Pdr[i"), au incheiat prezentul
Contract referitor la achizitionarea Altor materiale - Flori denumite in continuare bunuri.
,,Beneficiar", pe de

l.

Furnizorul igi asumd obligafia de a livra, iar Beneficiarul
prevdzute in specificafia din prezentul Contract.

2.

Livrarea bunurilor se efectueazd conform specificatiei prezentului contract.

J.

Pretul bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldoveneqti, fiind
indicat in specificalia din prezentul contract.

4.

Suma totald a prezentului Contract constituie 15000.00 lei

5.

bani) FIri TVA.
Achitarea se efectueazdprin transfer cu platd in avans in mlrime de 100 %.

-

de a recep{iona qi achita bunurile

MD (Cincisprezece mii lei

00

6.

Contractul poate fr reziliat cu acordul ambelor p[r[i sau in mod unilateral, cu condilia
inaintdrii unei notific[ri cu 30 de zile inainteadatei presupuse a rezilierii, incaz de incdlcare
a clauzelor Contractului de cdtre una dintre PE(i.

7.

Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fr rezolvat de cdtre Parti pe
cale amiabild in termen de 30 de zile din momentul apariliei acestuia, se va supune
soluliondrii in conformitate cu legislafia in vigoare a Republicii Moldova.

8.

Orice modificdri gi/sau completlri la prezentul Contract sint valabile numai in cazul cind se
efectueazd in scris, prin semnarea unui Acord adilional, care intrd in vigoare la data semndrii
acestuia de c6tre P64i.

9.

Parfile poartd rispundere pentru neexecutarea prezentului Contract
prevederile legisla{iei in vigoare.

in

conformitate cu

10.

Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare, avind aceeagi forfi juridici.

11.

Prezentul Contract se considerl incheiat gi intrd in vigoare la data semndrii lui de cltre Pdrfi,

fiind valabilpind la "3l" decembrie2020.

Datele de identificare juridice, po$tale qi de platl ale

plrfilor:

tt

Furnizorul ":
GT .. DRIADA "

ttBeneficiarul":@
raionului Strlseni

Adresa:

Adresa:

r. Singerei, s.Dobrogea Veche

or. Striseni, str. M. Eminescu nr.
28

Tel./Fax:

Tel./Fax:
Denumirea

Bdncii:

BC,,Mobiasbanca
Grup" SA

-

Denumirea

OTP

Bdncii:

Bancar:

COD

IBAN:
Cod fiscal:

Ministerul Finantelor
Trezoreria de Stat

Adresa
B6ncii:

Adresa
Bdncii:
Cod

0237 2-81-44; 0237 2-36-30

Cod

MOBBMD22
MD80MO2

22 4

Bancar:

COD

ASV 097 03997 I 00

IBAN:
Cod fiscal:

30738814

TREZMD2X
MD75TRPDAU3391 10A15749A8
1017601000161

Semnlturile pir{ilor

tt tr'urnizorul tt:

Director

Berezov Petru

tt

Beneficiarul":
Presedintele raionului

MACIUC
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