
Contract Nr. AC// 
privind utilizarea platformei electronice de achiziții publice şi private 

mun. Chișinău _ __________ 2019 

S.R.L. ”SIMPALS”, denumită în continuare «Operatorul Platformei», reprezentată de Director comercial 
Jeleascov Vadim, care acţionează în baza Ordinului nr. 1 din 28.02.2018, pe de o parte, şi  
S.R.L. „ ", denumită în continuare Client, reprezentată de Directorul , care acţionează în baza statutului, pe 
de altă parte, numite în continuare Părţi sau parte, în funcţie de context, au încheiat prezentul Contract cu 
privire al următoarele: 

1. TERMENII UTILIZAŢI ÎN PREZENTUL CONTRACT 

1.1. Platformă electronică autorizată în continuare («Platformă») - Sistem informatic autorizat de către 
Agenţia Achiziţii Publice care operează în reţeaua Internet la adresa www.achizitii.md, care face parte 
din sistemul care asigură înregistrarea persoanelor, amplasarea automată, recepţionarea şi transferul 
informaţiilor şi documentelor în timpul proceselor de achiziţii publice şi private, utilizarea serviciilor cu 
schimb automat de informaţii, la care accesul se efectuează prin intermediul reţelei Internet. 

1.2.Sistemul de achiziţii electronice MTender (în continuare "Sistem") - sistem informaţional şi de 
telecomunicaţii care asigură efectuarea achiziţiilor publice şi private precum şi crearea, amplasarea, 
publicarea şi schimbul de informaţii şi documente în sistem, care include portalul web central, baza de 
date centrală, Modulul licitaţiei şi platformele electronice autorizate prin care se asigură schimbul 
automat de informaţii şi documente. 

1.3.Tender (Licitaţii, Achiziţii, Procedură) - efectuarea selecţiei competitive a participanţilor la procesul de 
achiziţii pentru determinarea câştigătorului licitaţiei, în corespundere cu procedurile stabilite prin 
Regulament respectiv. 

1.4.Client - persoană fizică sau juridică ce realizează achiziţii publice şi private prin intermediul sistemului. 
MTendei. 

1.5.Politica de confidenţialitate - normele şi condiţiile de recepţionare, păstrare, prelucrare, utilizare şi 
divulgare a datelor şi informaţiilor cu caracter personal, parte componentă a Regulamentului Platformei 
electronice (cap. VII). 

1.6.Regulamentul Platformei electronice autorizate - regulile şi condiţiile detaliate privind efectuarea 
achiziţiilor publice şi private în cadrul platformei electronice autorizate, amplasat la adresa 
www.achizitii.md 

1.7.Participant - persoană fizică sau juridică care şi-a exprimat intenţia de a participa la procesul de achiziţii 
publice şi private prin intermediul sistemului MTender, şi care s-a înregistrat în Sistem. 

1.8.Baza de date centrală - parte componentă a Sistemului, administrată de Agenţia Achiziţii Publice, care 
asigură schimbul de informaţii între elementele sistemului, care include portalul web central, platformele 
electronice autorizate şi altele. 

1.9.Simpals ID - centrul unic de înregistrare şi logare deţinut de Operatorul Platformei, prin intermediul 
căruia Clientul va achita pentru serviciile prestate www.simpalsid.com. Modalităţile de plată a serviciilor 
prestate de Operator pot fi vizualizate din interfaţa online a contului Simpals ID. 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1. Operatorul Platformei se angajează să presteze servicii publicitare şi informaţionale, şi anume să 
asigure funcţionarea platformei electronice autorizate precum şi accesul Clienţilor la efectuarea 
achiziţiilor publice şi private, iar Clientul se angajează să utilizeze Platforma în conformitate cu 
Regulamentul Platformei electronice autorizate, legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, şi îşi 

https://achizitii.md/
https://mtender.gov.md/
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exprimă consimţământul său în legătură cu Politica de confidențialitate existentă, care este parte 
integrantă a Regulamentului Platformei electronice (cap. VII). 

2. Prezentul Contract conferă dreptul Clientului să participe la achiziţii publice şi private şi să iniţieze 
proceduri de achiziţii private folosind Platforma electronică autorizată. 

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

3.1. Operatorul Platformei se obligă: 
1. să asigure buna funcţionare şi accesul Clientului la Platforma electronică autorizată, care 

îndeplineşte condiţiile stabilite de prezentul Contract, Regulamentul Platformei şi legislaţia 
Republicii Moldova pentru sistemele electronice de achiziţii. 

2. să conecteze Clientul la Platforma electronică autorizată şi nemijlocit la sistemul de achiziţii în 
corespundere cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova în domeniul sistemelor electronice 
de achiziţii publice şi a Regulamentului Platformei. 

3. să asigure posibilitatea amplasării pe platforma electronică autorizată a documentelor necesare 
pentru efectuarea achiziţiilor, modificarea acestora şi păstrarea lor pentru perioada prevăzută de 
legislaţia Republicii Moldova şi Regulamentul Platformei. 

4. să asigure o sincronizare permanentă între toţi Participanţii, pentru oferirea unor informaţii 
actuale Clientului şi Participanţilor cu condiţia bunei funcţionări a Bazei de date centrale din 
subordinea Agenţiei Achiziţiilor Publice. Operatorul platformei nu este responsabil pentru 
întârzierea actualizării datelor datorată funcţionării defectuoase a Bazei de date centrale. 

5. să informeze Clientul, , cu privire la actualizarea platformei, modificări ale regulamentului sau 
introducerea unor noi formate de documente şi/sau mijloace tehnologice etc., prin publicarea 
informaţiilor corespunzătoare pe pagina web a Platformei electronice autorizate şi prin 
expedierea e-mailurilor către Client în termen de 5 (cinci) zile până la data modificărilor și 
actualizărilor respective, dar nu mai târziu de data introducerii și aplicării acestora. 

6. să informeze Clientul cu privire la intenția de a modifica condiţiile prezentului Contract, 
notificându-l în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare până la data modificărilor 
planificate pentru a le negocia cu Clientul. În acest caz Operatorul Platformei electronice 
autorizate se obligă să asigure posibilitatea finisării achiziţiilor publice începute. 

7. să asigure integritatea informaţiilor înregistrate de:  
a) Client, prin intermediul platformei electronice autorizate; 
b) Participanţii la sistemul electronic de achiziţii, inclusiv prin intermediul altor platforme 

electronice autorizate, care au fost obţinute din Baza de date centrală. 
3.1.8. să păstreze confidențialitatea cu privire la existenta și clauzele prezentului contract precum și cu 
privire la alte informații legate de obiectul contractului și care au devenit cunoscute în legătura cu executarea 
acestuia. Prezenta clauza de confidențialitate își va păstra valabilitatea și după încetarea raporturilor 
contractuale între cele doua părți. 
3.1.9. să agreeze în scris cu Clientul orice cheltuială suplimentară necesară pentru realizarea obiectului 
prezentului contract în condiții optime. 
3.1.10 să prelucreze orice date cu caracter personal ce au devenit cunoscute în legătura cu executarea 
prezentului contract în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și 
să nu admită divulgarea acestor date altor persoane. 

3.2. Operatorul platformei are dreptul: 
1. să blocheze accesul Clientului la Platforma electronică autorizată în cazul implicării 

nesancționate a Clientului în funcționarea acesteia. Se consideră Implicare nesancționată acea 
implicare care nu este prevăzută sau este în contradicție cu obiectul prezentul Contract. Fiecare 



caz de blocare a accesului de către Operatorul platformei urmează să fie justificat, sub incidența 
survenirii consecințelor prevăzute de art. 5.4. a Contractului.  

2. să ofere Clientului posibilitatea de a utiliza serviciile suplimentare ale Platformei electronice 
autorizate, în cazul disponibilităţii acestora. 

3. să informeze instituţiile abilitate despre acţiunile abuzive întreprinse de către Client cu scopul de 
a influenţa funcţionarea Platformei electronice autorizate sau a Sistemului de MTender. 

3.3. Clientul se obligă: 
1. să utilizeze Platforma electronică autorizată în corespundere cu Regulamentul Platformei şi 

legislaţia Republicii Moldova. 
2. să îndeplinească, în timp util, acţiunile necesare pentru efectuarea achiziţiilor publice şi private 

în corespundere cu Regulamentul Platformei. 
3. să amplaseze pe Platforma electronică autorizată informaţii de contact corecte şi complete. 
4. să-şi exprime acordul neechivoc asupra politicii de confidenţialitate prin semnarea prezentului 

Contract. 
3.4. Clientul are dreptul: 

1. să participe la achiziţii publice şi private iniţiate prin intermediul Platformei electronice 
autorizate. 

2. să iniţieze proceduri de achiziţii private prin intermediul Platformei electronice autorizate. 
3. să amplaseze pe Platforma electronică autorizată documentele necesare pentru efectuarea 

achiziţiilor, precum şi să le modifice. 
4. să efectueze schimb de informaţii cu alţi Participanţi folosind Platforma electronică autorizată. 
5. să primească de la Operator informaţia necesară pentru utilizarea Platformei electronice 

autorizate. 

4. CONDIŢIILE ŞI MODALITATEA DE PLATĂ 

1. Costul serviciilor Operatorului Platformei, condiţiile şi termenul de achitare a acestor servicii se 
stabilesc de prezentul Contract. Achitarea se efectuează în lei moldoveneşti, prin transfer bancar. 
Sumele transferate sunt stocate în contul Simpals ID al Clientului, care ulterior sunt folosite de către 
Client pentru achitarea participării la licitaţii. 

2. Costul participării la o achiziţie iniţiată de alţi Participanţi ai Platformei electronice este de 50 
(cincizeci) lei inclusiv TVA. Orice modificare a costului pentru servicii, se va efectua în scris prin 
semnarea de către Părți a acordurilor adiţionale corespunzătoare. 

3. Serviciile Operatorului Platformei se achită în avans în proporţie de 100% până la momentul 
participării la licitaţie. 

4. Obligaţia Clientului de achitare a serviciilor prestate se consideră onorată din momentul achitării 
participării la licitaţie prin intermediul contului Simpals ID. 

5. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR 

1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract 
părţile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 

2. Operatorul Platformei nu este responsabil de deficienţele apărute în procesul de schimb de informaţii, 
care au rezultat din cauza inoperabilității mijloacelor de telecomunicaţii, deficienţe ale reţelelor de 
energie electrică, sau deficienţe ale Bazei de date centrale, cu excepția deficiențelor acelor mijloace și 
rețele de care este răspunzător direct Operatorul Platformei. 

3. Operatorul Platformei nu poartă răspundere: 
1. pentru acţiunile Participantului desemnat câştigător de Sistemul MTender. 



2. pentru veridicitatea informaţiilor oferite de către câştigător. 
3. pentru calitatea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor pe care le propune câştigătorul. 
4. pentru conţinutul informaţiilor furnizate de către Client sau obţinute din Baza de date centrală. 
5. pentru utilizarea abuzivă de către Client sau Participanţi a Platformei electronice autorizate sau 

pentru publicarea de către Client sau Participanţi a informaţiilor false şi/sau incorecte în cadrul 
Sistemului MTender. Prin utilizare abuzivă a Platformei electronice autorizate se înțelege 
utilizarea Platformei contrar Regulamentului Platformei electronice autorizate și legislației în 
vigoare a Republicii Moldova și/sau contrar cerințelor bunei-credințe de către Client sau 
Participanţi a Platformei electronice autorizate, sau pentru publicarea de către Client sau 
Participanţi a informaţiilor false şi/sau incorecte în cadrul Sistemului MTender.   

5.4. Partea vinovată va despăgubi altă Parte pentru orice prejudicii cauzate ca urmare a neexecutării sau 
executării necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract. 

6. FORŢA MAJORĂ 

6.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea deplină sau executarea necorespunzătoare a 
obligaţiilor contractuale, dacă această neexecutare sau executare necorespunzătoare a avut loc ca urmare 
a circumstanţelor de forţă majoră, survenite după încheierea prezentului Contract, în rezultatul acţiunilor 
cu caracter excepţional, pe care una din Părţi nu a putut să le prevadă sau să le evite prin măsuri 
raţionale. Astfel de circumstanţe, în special, sunt: dezastre naturale, incendii, cutremure, inundaţii, 
război, operaţiunile militare de orice fel, greve, blocadă, embargo, interzicerea sau limitarea exporturilor 
sau importurilor, tulburări politice, revolte şi urmările acestora, actele şi deciziile organelor de stat care 
schimbă statutul juridic al Părţilor, restricţionează şi/sau interzic îndeplinirea obligaţiilor în temeiul 
prezentului Contract, sau care afectează în alt mod posibilitatea de executare a prezentului Contract, 
precum şi orice alte circumstanţe aflate în afara controlului rezonabil al Părţilor, precum ar fi defecţiunile 
care pot apărea în reţelele de electricitate sau de telecomunicaţii, acţiunea programelor maliţioase, şi de 
asemenea acţiunile persoanelor terţe rău-intenţionate, îndreptate înspre accesul nesancţionat şi/ sau 
scoaterea din funcţiune a echipamentului software sau hardware a fiecărei din Părţi. 

6.2.Partea care face trimitere la o împrejurare de forţă majoră este obligată să avertizeze imediat, dar nu mai 
târziu de 3 (trei) zile lucrătoare, cealaltă Parte despre apariţia sau încetarea unor circumstanţe de forţă 
majoră, în formă scrisă. În acest caz, reprezentanţii Părţilor în termen cît mai restrîns trebuie să se 
consulte şi să negocieze măsurile necesare de a fi întreprinse de către Părţi. Avertizarea tardivă cu privire 
la o împrejurare de forţă majoră o privează pe Partea respectivă de dreptul de a se referi la forţa majoră 
pe viitor. Dovada de apariţie a împrejurărilor de forţă majoră şi durata acestora, trebuiesc confirmate prin 
documente eliberate de către organele şi organizaţiile competente. 

6.3.În cazul apariţiei circumstanţelor de forţă majoră, termenul îndeplinirii obligaţiilor contractuale se 
prelungeşte cu o perioadă echivalentă termenului, pe parcursul căruia au acţionat circumstanţele 
respective şi urmările acestora. Dacă circumstanţele de forţă majoră vor dura mai mult de 3 (trei) luni, 
fiecare Parte va putea rezilia Contractul în mod unilateral. 

7. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

7.1. Părţile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru ca litigiile şi divergenţele aferente prezentului 
Contract să fie soluţionate prin negocieri şi cu condiţia obligatorie de soluţionare extrajudiciară (prin 
pretenţie) a litigiului. 

7.2.Litigiile şi divergenţele aferente prezentului Contract nesoluţionate de Părţi se vor soluţiona de către 
instanţa de judecată competentă a Republicii Moldova. 



8. TERMENUL DE VALABILITATE ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

8.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării şi este valabil timp de un 1 an, cu posibilitatea 
prelungirii automate pentru același termen sau până la survenirea unui eveniment indicat în pct. 8.3.  

8.2.După semnarea prezentului Contract toate negocierile preliminare aferente lui, corespondenţa, 
acordurile preliminare şi scrisorile de intenţie cu privire la întrebările reglementate de Contract devin nule.  

8.3.Contractul va înceta în cazul survenirii uneia din următoarele condiţii: 
8.3.1.la cererea unei Părţi (prin notificare scrisă), cu un preaviz de cel puţin 30 (treizeci) de zile până la 

data preconizată de reziliere; 
8.3.2.lichidarea, dizolvarea, falimentul a unei Părţi şi lipsa unui succesor de drept; 
8.3.3.în cazul folosirii abuzive de către Client a Platformei electronice autorizate.  
8.4. Orice modificare a prezentului Contract se va efectua în scris prin acorduri adiționale semnate și 

agreate de Părți, care se vor considera parte integrantă a Contractului.  
8.5. Orice notificare conform prevederilor prezentului contract va fi efectuata în scris, în limba romana. 

Notificarea va fi considerata ca efectuată în cazul in care este înmânata personal, sub semnătura de primire, 
sau trimisa prin scrisoare recomandata, curier, prin fax sau prin posta electronica părții notificate, după cum 
atesta data de primire a confirmării sau a răspunsului, la adresele menționate mai jos. 

8.6. Prezentul Contract este semnat în limba română, în două exemplare identice, avândforţă juridică 
egală. 

8.7. În cazul modificării datelor de identificare sau a datelor bancare ale Părţilor, acestea se obligă să se 
notifice reciproc, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la survenirea unor astfel de modificări. 

9. DATELE DE IDENTIFICARE ŞI DATELE BANCARE ALE PĂRŢILOR 

Operatorul Platformei Client

S.R.L. ”SIMPALS” S.R.L. ””

Sediul: MD 2069, str. Calea Orheiului 28/1 Sediul: 

mun. Chişinău, Republica Moldova Chișinău, Republica Moldova

IDNO: 1004600001907 IDNO: 

IBAN: MD39VI000022514031650MDL IBAN: 

BIC: VICBMD2X416 BIC: 

Banca: B.C. „Victoriabank" S.A. fil.3 Banca: BC „

Chişinău " S.A.

TVA: 0503999 TVA: 

Tel: +373 22 003 999 Tel: 

E-mail: info@achizitii.md E-mail:

www.achizitii.md http://

Director comercial Director

Jeleascov Vadim
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