
DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-24/2022/001 din 26.10.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritajii contractante Primaria mun. Balji 

Localitate mun.Balti 

IDNO Primaria - 1007601003161 

Adresa mun.Bal^i, piafa Independen^ei, 1 

Numar de telefon DEC - 0231-54663; SAP - 0231-54622 / 0231-
54623 

Numar de fax 0231-54623 

E-mail oficial primaria®, balti.md 

Adresa de internet httn://balti.md/transparenta/achizitii-Adresa de internet 
Dublice/invitatii-de-participare 

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

Liliana Ceremu?, tel.023154622 
serviciuIachizitiipublice(a),2mail.com 

II. Date cu privire la procedura de achizitie: 

Tipul procedurii de achizitie • Cererea ofertelor de pre^uri 
0 Licita|ie deschisa • Altele: [Indicafi] 

Obiectul achizitiei Achizitionarea lucrarilor de reparatie curenta a 
strazilor din interiorul cartierelor din mun.Balti, 

conform necesitatilor DGC a Primariei 
mun.Balti (5 loturi) 

Cod CPV 45233142-6 

Valoarea estimata a achizitiei 12 310 833,00 lei far a TV A 
Nr. link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1659528494879 Nr. link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: https://mtender.gov. md/tenders/o:ds-

b3wdDl-MD-1659528494879?tab=contract-notice 

Data publicarii anuntului de participare Data publicarii: 03.08.2022 
Data (datele) ?i referinta (referintele) publicarilor 
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
refera anuntul respectiv (dupa caz) 

III. Date cu privire la contractul de achizijie/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri • Servicii • Lucrari 0 

Contractul de achizifie/acordul-cadru se refera la 
un proiect §i/sau program finan{at din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu 0 Dan 

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

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achizi{ie/ acordului-cadru 

24.08.2022 

Denumirea operatorului economic IPS "Corsag" SRL 

http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov


Nr. data contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Nr: 181 Nr. data contractului de achizifie/acordului-
cadru Data: 01.09.2022 

Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Fara TVA: 8 836 383,52 Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru Inclusiv TVA: 10 603 660,22 

i? in?? Termen de valabilitate 
Termen de execute pina la 30.11.2022, dupa data inregistrani 

contractului la MF-TR Nord 

IV. Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate: 

Tipul modificarilor Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului • 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare • 
Modificarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Modificarea documentatiei de deviz] 

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7), pet. 1 fi alin.8 din Legea 131/15 

Cre§terea prefului in urma modificarii (dupa caz) 

Modificarea anterioara a contractului de achizifii 
publice/acordului-cadru (dupa caz) 

Nu 0 D a • 

Alte informafii relevante —— 

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

Pe data de 01 septembrie 2022, cu IPS "Corsag" SRL a fost incheiat contractul nr.181 privind 
Achizitionarea lucrarilor de reparatie curenta a strdzilor din interiorul cartierelor din mun.Balti, 
conform necesitatilor DGC a Primariei mun.Balti (5 loturi). 

Contractul a fost incheiat pentru 4 loturi: 
Lotul 2: «Amenajarea teritoriului scolii Nr. 7, reparatia drumului de acces», in valoare de 

3 090 510,24 lei cu TVA. 
Lotul 3: «Reparatia drumului in interiorul cartierului din str. Alexandru eel Bun Nr.2-12», 

in valoare de 2 402 950,02 lei cu TVA. 
Lotul 4: «Reparatia drumului in interiorul cartierului din str.Cahulului, 58 - 60», in valoare 

de 1 720 400,00 lei cu TVA. 
Lotul 5: «Reparatia drumului in interiorul cartierului din str.Sf.Nicolai Nr. l-9», in valoare 

de 3 389 799,96 lei cu TVA. 

Termenul de executare a lucrarilor stabilit: pina la 30.11.2022, dupa data fnregistrarii 
contractului la MF-TR Nord, valabilitatea contractului - pina la 31 decembrie 2022. 

Valoarea totala a contractului - 10 603 660,22 lei cu TVA. 

VI. Descrierea circumstanfelor care au facut necesara modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumenteie modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru) 



Pe data de 21.10.2022, la §edinta grupului de lucru, a fost examinata solicitarea DGC a 
Primariei mun.Balti nr.05-542 din 20.10.2022 §i notificarea agentului economic ci§tigator IPS 
"Corsag" SRL nr.82/10 din 20.10.2022 cu privire la necesitatea modificarii contractului nr. 181 din 
01 09 2022, §i anume la lotul 2 «Amenajarea teritoriului scolii Nr.7, reparatia drumului de acces». 
Se anexeaza actul de constatare, schema geodezica, devizele de cheltuieli a lucrarilor excluse §i 

incluse separate pe capitole, conform devizului general. 
Modificarile au parvenit in procesul executarii lucrarilor de reparatie la obiectul sus-mentionat, 

care au dus spre excluderea / includerea volumelor de lucrari din/in devizul de cheltuieli, in valoare 
de 462 865,20 lei cu TVA, suma contractului fiind neschimbata. 

Prin notificarea IPS "Corsag" SRL agentul economic a informat ca in urma executarii 
lucrarilor de reparatie, cit §i a masurarilor repetate la obiectul «Amenajarea teritoriului scolii Nr.7, 
reparatia drumului de acces», s-a constatat ca suprafata reala nu corespunde cu suprafefele parfii 
carosabile, cit §i a parcarii incluse in devizul de cheltuieli initial. 

Suprafata parcarii incluse in devizul de cheltuieli initial este de 850 m 2 , in urma masurarilor 
efectuate s-a constatat ca suprafata reala este de 250 m2. Constructive inclus in devizul de cheltuieli 
initial nu corespunde situatiei reale de la fata locului. Pe locul unde este necesar de amenajat 
parcarea, se afla doar pamint lutos, pe cind in devizul de baza este calculata amenajarea unui strat de 
beton asfaltic, fara executarea fundatiei pentru ca aceasta sa corespunda cerintelor ?i normelor in 
vigoare. 

Suprafata sistemului rutier inclusa in devizul de baza este de 3 100 m2, insa in urma masurarilor 
efectuate s-a constatat ca sint necesare doar 2 600 m2. De asemenea, in urma executarii lucrarilor de 
frezare a imbracamintei din beton asfaltic uzat pe teritoriul gimnaziului nr.7 §i a accesului catre 
acesta, care este parte components a compartimentului sistemului rutier, s-a constatat ca fundafia 
existenta nu corespunde cerintelor §i normativelor in vigoare. De fapt, fundajia pe aceasta portiune 
mentionata practic lipse§te §i sint doar 2 cm de piatra sparta care acopera pamintul vegetal. 

Comisia specializata, formata din reprezentantii beneficiarului, antreprenorului §i al 
responsabilului tehnic, de comun acord, a propus modificarea constructivului pe aceasta portiune a 
sistemului rutier prin executarea decaparii stratului vegetal, formarea patului §i amenajarea stratului 
de fundafie executat din nisip-pietri§ §i din piatra sparta, in conformitate cu normativele in vigoare, in 
scopul obtinerii fundatiei necesare pentru amenajarea straturilor din beton asfaltic. Suprafata care 
necesita schimbarea constructivului este de 1 100 m2. 

Grupul de lucru considera lucrarile mentionate mai sus strict necesare in scopul finalizarii 
procesului tehnologic. Totodata, schimbarea contractantului este imposibila pentru ca ar cauza 
autoritatii contractante dificultati semnificative o cre§tere mai semnificativa a costurilor. 

Astfel, se intentioneaza de a modifica contractul nr.181 din 01.09.2022 cu IPS "Corsag" SRL 
prin excluderea / includerea volumelor de lucrari din/in devizul de cheltuieli in valoare de 462 865,20 
lei cu TVA, suma contractului fiind neschimbata. Suma volumului de lucrari incluse constituie 
+14,98%. 

VII. Rezultatele examinarii: 

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadru 

nr.DAC-24/2022/001 din 21.10.2022 a fost incheiat acordul aditional privind modificarea in 

documentatia de deviz prin excluderea / includerea volumelor de lucrari din/in devizul de 

cheltuieli, anexat la contractul nr.181 din 01.09.2022, incheiat cu IPS "Corsag" SRL. 



intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Valoarea modificarilor 
(dupa caz) 

Denumire operator 
economic 

intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain 

Nr. §i data acordului 
adijional Fara TVA 

Inclusiv 
TVA 

IPS "Corsag" SRL 
Cu capital 
autohton 

1 26.10.2022 - -

Agenfia Achizifii Publice: mun. Chi?inau, ?os. Hince$ti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: mun. Chi$inau, bd. §tefan eel Mare Sfant, 
124 et. 4; tel. -.022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md

