CONTRACT nr.
pentru achiziţionarea serviciilor educaţionale de valoare mică

m. Chişinău

2020

U _____________U -_

(localitatea)

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
(denumirea completa a operatorului economic)

Reprezentat(ă) prin Directorul

Vicol Nelu
(ftincţia, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare „Prestator”, pe de о parte şi___
(denumirea completa a autorităţii contractante)

reprezentat(ă) prin Directorul
( fitncţia, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, ре de altă parte (ambii denumiţi în continuare „Părţi”), au
încheiat prezentul Contract referitor la prestarea serviciilor educaţionale:
stagii de formare profesională continuă / modul tematic

Cod CPV: 80530000-8 denumite în continuare servicii.
1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta, iar Beneficiarul - de a recepţiona şi a achita serviciile
educaţionale prevăzute în specificaţia din prezentul Contract,
2. Prestarea serviciilor educaţionale se efectuează în perioada
(termenul de prestare)

3. Costul serviciilor educaţionale prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei
moldoveneşti, fiind indicat în specificaţia din prezentul eontract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie suma de __________ lei

MD

(suma cu cifre şi litere, fîră TVA)

5. Suma Contractului poate fi modificată conform legislaţiei în vigoare.
6. Achitarea se efectuează prin transfer.
(modalitatea de achitare)

7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părţi sau în mod unilateral, cu condiţiaînaintării unei
notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului
de către una dintre Părţi.
8. Orice conflict rezultat din prezentul Contraet, care nu va putea fi rezolvat de către Părţi pe cale
amiabilăîn termen de 30 zile din momentul apariţiei acestuia, se va supune soluţionării în conformitate
eu legislaţia în vlgoare a Republieii Moldova.
9. Oriee modificări şi /sau completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul când se
efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adiţional, care intră în vigoare la data semnării acestuia
de către Părţi.
10. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare.
11. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeaşi forţă juridică.
12. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi, fiind
valabil până la 31 decembrie 202__.

Datele de identificare juridice, poştale şi de plată ale părţilor;

Beneficiaml

Prestatorul
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Str. Doina 104
MF-TR Chişinău - bugetul de stat
Cod IBAN: MD25TRPAAA1423lOCl5440AA
Cod fiscal: 1011601000114
Ministerul Finanţelor- Trezorăria de Stat
Codbancar TREZMD2X 33114001

SPECIFICAŢIA serviciilor

Nr.
d/o

1
2

Denumirea
bunurilor/
lucrărilor/
serviciilor
2
Formarea
profesională
continuă

Cod
CPV

3

Cantitatea
volumul
(unit, de
măsură)
4

Preţul/
Costul
lei
5
1000

Suma
totală
(fără
TVA)
lei
6

ECO

7

Caracteristicile
bunurilor/
lucrărilor/
serviciilor

8

9

10

3
4

Semnăturile părţilor:
Beneficiarul
L.Ş.

Prestatorul
L.Ş.
Conducătorul:

Conducătorul:

Contabil şef:_

Contabil s e f :

STAS
(TOST)

11

