
DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-19/2022/001 din 15.07.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 
Denumirea autoritatii contractante DGASPF a Primariei mun. Balti 
Localitate mun. Balti 
IDNO DGASPF -1008601000031 

Adresa mun.Balti, piata Independenfei, 1 
Numar de telefon 0231-63405 (DGASPF); 0231- 54622, 0231-54623 
Numar de fax 0231-63405 

E-mail oficial serviciulachizitiipublice(fl)2mail.com E-mail oficial 
sectia®,mail.ru 

Adresa de internet www.balti.md 

Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana Ceremu§ , tel. 023154622 

II. Date cu privire la procedura de achizitie: 
Tipul procedurii de achizitie • Cererea ofertelor de preturi 

•Licitafie deschisa 0Altele: [NFPJ 
Obiectul achizitiei Servicii hoteliere pentru refugiatipe perioada lunii 

iunie 2022, conform necesitatilor DGASPF a 
Primariei mun. Balti 

Cod CPV 55100000-1 
Valoarea estimata a achizitiei 947 626,42 lei fara TV A 

Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. eov. md) 

N r : -Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. eov. md) 

Link: -

Data publicarii anuntului de participare -

Data (datele) §i referin^a (referin(ele) 
publicarilor anterioare in Jurnaiul 
Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se refera 
anuntul respectiv (dupa caz) 

III.Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achizilie/acordului-cadru Bunuri • Servicii 0 Lucrari • 

Contractul de achizitie/acordul-cadru se refera 
la un proiect §i/sau program finantat din 
fonduri ale Uniunii Europene 

Nu 0 Da • 

Sursa de finanfare Buget de stat • Buget CNAM • 
Buget CNAS • Surse externe • 
Alte surse: Bugetul local 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achizitie/ acordului-cadru 

30.06.2022 

http://www.balti.md


Denumirea operatorului economic iM „Hotelul "Balti" 
Nr. data contractului de achizitie/acordului-
cadru 

Nr:46 Nr. data contractului de achizitie/acordului-
cadru Data: 30.06.2022 
Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru 

Fara TVA: 947 626,42 Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru Inclusiv TVA: 1 004 484,00 
Termen de valabilitate 31.07.2022 
Termen de executie iunie, 2022 

IV. Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate: 
Tipul modificarilor Mic§orarea valorii contractului 0 

Majorarea valorii contractului • 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare • 
Modificarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indicafi] 

Temeiul juridic Art. 76 alin.(7), pet.4 din Legea 131/15 

Cre§terea prefului in urma modificarii (dupa 
caz) 

-

Modificarea anterioara a contractului de 
achizi{ii publice/acordului-cadru (dupa caz) 

-

Alte informatii relevante -

V. Descrierea achizitiei inainte dupa modificare: 
(Se vor indica natura amploarea lucrarilor, natura cantitatea sau valoarea bunurilor, natura $i 
amploarea serviciilor) 

in temeiul prevederilor Hotaririi Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea starii de 
urgenfa, pet. 19 din Dispozifia nr.l din 24.02.2022 a Comisiei pentru Situafii Exceptionale a RM 
§i pet.9 al Regulamentului cu privire la organizarea funcfionarea Ministerului Muncii 
Protecfiei Sociale, aprobat prin HG 149/2021, a fost emis Ordinul Ministerului Muncii 
Protecfiei Sociale al RM nr.21 din 26.02.2022 prin care au fost aprobate Regulamentul de 
organizare funcfionare a Centrului de plasament temporar pentru refugiafi §i normele de 
personal cheltuieli pentru Centrul de plasament temporar a refugiafilor. 

Prin Ordinul nr. 43 din 03.03.2022 emis de Agenda Nafionala Asistenfa Sociala a fost 
aprobata crearea Centrului de plasament temporar pentru refugiafi in mun.Balfi, str.M.Sadoveanu, 
nr. 1 (intreprinderea Municipals "Hotelul "Balfi") cu capacitatea de 80 de locuri. 

Prin Ordinul nr.87 din 07.03.2022 emis de Agenfia Nafionala Asistenfa Sociala a fost 
majorata capacitatea Centrului de plasament temporar pentru refugiafi in mun.Balfi, 
str.M.Sadoveanu, nr.l (intreprinderea Municipals "Hotelul "Balfi") de la 80 de locuri la 130 
locuri. 

in baza celor expuse in scopul respectarii cadrului legislativ din domeniul achizitiilor 
publice, a fost selectata procedura de negociere fara publicare, in conformitate cu prevederile 
ar t56 alin.(l) lit.b) din Legea 131/2015 pet. 128 alin.2) din HG 599/2020. 

in urma procedurii de NFP din 30.06.2022 de achizifionare a Serviciilor lioteliere pentru 
* refugiafi pe perioada luitii iunie 2022, conform necesitatilor DGASPF a Primariei mun. Balti, 

a fost incheiat contractul de achizifie publica nr.46 din 30.06.2022, cu agentul economic IM 
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„Hotelul "Balfi", in suma de 1 004 484,00 lei cu TV A, cu termen de valabilitate pina la 
31.07.2022. 

In centru se cazeaza persoane refugiate in baza cererii depuse, pentru o perioada care nu 
poate fi mai mare de 3 luni de zile. Numarul maxim de persoane cazate pe zi este de 130. 

VI. Descrierea circunistantelor care au facut necesara modificarea: 
(Se vor indica motixele/argument ele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru) 

Pe data de 15 iulie 2022, a fost examinata adresarea nr.0107/767 din 11.07.2022, prin care 
grupul de lucru este informat despre faptul ca in luna iunie numarul de persoane cazate a fost mai 
mic cu 818 persoane decit eel planificat, de aceea se solicita mic§orarea valorii contractului nr.46 
din 30.06.2022 cu -210 684.08 lei cu TVA. 

VII. Rezultatele examinarii: 

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru 
a fost incheiat acordul adijional privind mic$orarea valorii contractului nr. 46 din 30.06.2022 cu 
-210 684.08 lei cu TVA. 

Denumire operator 
economic 

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ Nr. §i data acordului 

aditional 

Valoarea modificarilor 
(dupa caz) 

Denumire operator 
economic Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Nr. §i data acordului 
aditional 

Fara TVA Inclusiv TVA 

IM „Hotelul "Balti" Cu capital 
autohton 1 15.07.2022 -198 757.64 -210 684.08 

Pre$edintele grupului de lucru: 

Agenfia Achizifii Publice: mun. Chifinau, ?os. Hincefti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contesta\iilor: mun. Chifinau, bd. §tefan eel Mare j/ Sfant, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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