
CONTRACT Nr.ll3-VM 
de achiziţionare: servicii de programare web 

Cod CPV: 72243000-0 
'23" martie 2021 Chişinău 

Smart Studio S.R.L. IMSP Institutul Oncologic 
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei,) 

Reprezentată prin Serghei BULAT-Director 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în bază de: Statut 

("denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei^ 

Reprezentată prin Larisa CATRINICI-Director 
(funcţia, numele, prenumele) 

care acţionează în bază de: Regulament 
(statut, regulament, hotărire etc.) 

denumit(ă) în continuare PRESTATOR 
c / f : 1 0 1 3 6 0 0 0 1 9 5 7 3 d i n 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 

(statut, regulament, hotărire etc.) 
denumit(ă) în continuare BENEFICIAR 
c / f : 1 0 0 3 6 0 0 0 1 5 1 0 2 3 

(statut, regulament, hotărire etc.) 
pe de o parte, 

(statut, regulament, hotărire etc.) 
pe de o parte, 

denumite în continuare părţi, au încheiat prezentul contract cu referire la următoarele: 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. Obiectul contractului îl constituie serviciile: 
a) Servicii Programare WEB (elaborarea paginii web) pentru Proiectul 2 SOFT/1.2/105 COLON 

STRESS Modificări ale microbiomului colonic uman în contextul stresului generat de antibiotice" 
-prestatorul va elabora pentru Beneficiar pagina web de tip Landing Page. 

2. TERMENUL CONTRACTULUI 
2.1. Prezentul contract intră în vigoare în momentul semnării acestuia de către Prestator şi Beneficiar. 
2.2. Prezentul contract se consideră încheiat pe o perioada de 30 zile. 

3. PREŢUL CONTRACTULUI 
3.1. Preţul contractului este suma tuturor preţurilor totale specificate în facturile emise de Prestator, 
Beneficiarului, tarifele pentru servicii sunt exprimate în lei MDL. 
3.2. Suma totală a prezentului contract pentru serviciile de programare web se stabileşte în lei MDL 
(scutire de TVA cu drept de deducere) şi constituie: 9000,00 (Nouă mii lei 00 bani) 
3.3. Plata pentru serviciile Prestatorului, se achită în momentul semnării actului de predare primire sau 
a facturii fiscale. 
3.4. Executarea contractului începe la data semnării prezentului contract. 
3.5. Toate taxele sunt nerambursabile pentru serviciile prestate. 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
4.1. Drepturile prestatorului 
4.1.1. de a solicita şi de a beneficia de orice tip de informaţie pertinentă de la Beneficiar pentru a 
asigura prestarea serviciilor în condiţii bune; 
4.1.2. la remuneraţie conform contractului pentru serviciile prestate; 
4.1.3. să majoreze termenul de executare a obiectului contractului, cu cel mult 15 zile calendaristice, 
informînd în prealabil prin email, Beneficiarul; 



4.1.4. prestatorul nu este obligat să rezerveze sau să procure nume de domenii pentru Beneficiar; 
4.2. Obligaţiile prestatorului: 
4.2.1. să respecte termenul de executare a obiectului contractului; 
4.2.2. să folosească datele Beneficiarului sau datele furnizate de Beneficiar doar în scopul realizării 
site-ului; 
4.2.3. să înlăture, la solicitarea Beneficiarului toate erorile depistate şi admise din vina sa şi să 
efectueze modificările necesare în termen de cel mult 3 zile din ziua solicitării Beneficiarului; 
4.2.4. de a pune la dispoziţia Beneficiarului datele de acces către panoul de control; 
4.2.5. de a plasa pagina web pe hostingul Beneficiarulu; 
4.3. Drepturile beneficiarului 
4.3.1. de a recepţiona site-ul elaborat; 
4.3.2. de a solicita parole de acces către panoul de control; 
4.3.3. de a solicita modificări asupra structurii şi designului sitului pînă la semnarea actului de primire 
predare sau semnarea facturii. 
4.3.4. de a solicita modificări sau lucrări contra plată suplimentară; 
4.4. Obligaţiile Beneficiarului: 
4.4.1. să achite serviciile/lucrările efectuate de către Prestator să prezinte informaţia necesară pentru ca 
prestatorul să poată presta serviciile conform prezentului contract; 
4.4.2. la recepţionarea serviciului prestat, să semneze actul de predare-primire; 
4.4.3. să nu ofere parolele de acces către panoul de control al site ului persoanelor neautorizate sau 
care nu deţin cunoştinţe domeniul programării şi administrării web; 
4.4.4. să ofere prestatorului orice informaţie pertinentă în scopul elaborării paginii web; 
4.4.5. să ofere date de acces către contul de hosting unde Prestatorul va plasa pagina web; 
4.4.6. să ofere date de acces către numele de domen "onco.md" astfel ca Prestatorul să poată seta 
subdomenul "colonstress.onco.md" 

5. FORŢA MAJORĂ 
5.1. părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor 
conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră 
(războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe 
care nu depind de voinţa Părţilor). 
5.2. partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 
10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. 
5.3. survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să 
fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara 
Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 

6. REZILIEREA 
6.1. rezilierea contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 
6.2. contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: 
a) beneficiar în caz de refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract; 

b) beneficiar în caz de nerespectare de către Prestator a termenelor de prestare stabilite; 
c) prestator în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor; 

d) prestator sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate 
conform prezentului Contract; 
e) Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare 
celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivate; 
f) Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. In 
cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezilierea. 



7. DISPOZIŢII FINALE 
7.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale 
amiabilă, în caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă 
conform legislaţiei Republicii Moldova. 
7.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate 
anterior îşi pierd valabilitatea. 
7.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul 
Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 
7.4. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un 
exemplar pentru Prestator, Beneficiar şi Agenţia Achiziţii Publice. 

8. ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR 

Smart-Studio S.R.L. IMSP Institutul Oncologic 

Adresa Juridică:Chişinău, str. P.Zadnipru 4/2 of.53. 
Adresa Amplasării: Chişinău str.Hînceşti 43 et. 6 
Cod fiscal: 1013600019573 
TVA 0405383 
IBAN: MD75ML000000002251800434 
Banca : Moldindconbank S.A fii.Stabil 
Cod: MOLDMD2X3 00 

Adresa poştală: Chişinău, str.N.Testemiţanu 30 
Cod fiscal: 10036000151023 
IBAN: MD43ML000000002251802562 
Banca: BC MOLDINCONBANK S.A. 
Cod: MOLDMD2X302 

E-mail: office(a|smartstudio.md 
Telefon: 060833155 suport informaţional 
Contabilitatea: 068V77488 ţ \ 

E-mail: anticamera@onco.md 
Telefon: 022 852 303, 022 852 670 

Semnătura Preş' 

L.Ş. 

M̂rAfv̂ M̂ fsrA \ V 
\ \ 

Semnătur neficiarului y1 -̂,. CJt-JL 

mailto:anticamera@onco.md


Anexa nr. 1 
la contractul nr. 113-VM 
din „23" martie 2021 

Specificaţia de preţ 

•TAL 

Semnătura Prei Semnătura 

72243000-0 Servicii Programare 
r-ş, WEB 9000,00 9000,00 

<tf 

Cod CPV Denumirea 
bunurilor şi/sau 
a serviciilor 

Cantitatea Preţ unitar 
(fără TVA) 

Preţ unitar 
(cu TVA) 

Suma fără 
TVA 

Suma cu 
TVA 

Termenul 
de livrare/ 
prestare 

9000,00 

9 000,00 

9000,00 

9 000,00 

30 zile 

/ 


