
DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-49/2021/001 din 06.09.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante Primaria mun. Balti 

Localitate mun. Balti 

IDNO Primaria - 1007601003161 

Adresa mun.Bal{i, piata Independentei, 1 

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

Numar de fax 0231-54623 

E-mail oficial nrimaria(a)balti.md 

Adresa de internet www.balti.md 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana Ceremu§, tel.023154622 
serviciulachizitiipublice(5),email.com 

II. Date cu privire la procedura de achizitie: 

Tipul procedurii de achizitie • Cererea ofertelor de pre{uri 
0 Licitatie deschisa a Altele: [Indicafi] 

Obiectul achizitiei Servicii de elaborare a documentafiei de proiect 
deviz pentru obiectul "Reparatia capitala a 

carosabilului din str.Sorocii din mun.Balti", conform 
necesitatilor DGC a Primariei mun.Balti 

Cod CPV 71242000-6 
Valoarea estimata a achizitiei 666 666,67 
Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1638455016612 Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-

b3wdpl-MD-l 638455016612?tab=contract-notice 

Data publicarii anuntului de participare Data publicarii: 02/12/2021 

Data (datele) §i referinta (referintele) 
publicarilor anterioare tn Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se refera anuntul respectiv 
(dupa caz) 

III. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri • Servicii 0 Lucrari • 

Contractul de achizijie/acordul-cadru se refera 
la un proiect si/sau program finantat din 
fonduri ale Uniunii Europene 

Nu 0 D a • 

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

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

03.01.2022 

Denumirea operatorului economic SRL "Constant-Proiect" 
Nr. §i data contractului de achizi{ie/acordului- Nr: 21 

http://www.balti.md
http://www.mtender.gov.md
http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-


cadru Data: 04.01.2022 

Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Fara TV A: 736 810,83 Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru Inclusiv TV A: 884 173,00 

Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execute 6 luni, din data inregistrarii contractului la MF-

TR Nord-Balti 

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

Tipul modificarilor Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului • 
Modiflcarea termenului de executare/ livrare/ prestare 
0 
Modiflcarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indicati] 

Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului • 
Modiflcarea termenului de executare/ livrare/ prestare 
0 
Modiflcarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indicati] 

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

Cre^terea pretului in urma modificarii (dupa 
caz) 

-

Modiflcarea anterioara a contractului de 
achizitii publice/acordului-cadru (dupa caz) 

Nu 0 D a • 

Alte informatii relevante -

V. Descrierea achizitiei inainte si dupa modiflcare: 
(Se vor indica natura fi amploarea lucrarilor, natura $i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura 

amploarea serviciilor) 

Pe data de 04 ianuarie 2022, cu SRL "Constant-Proiect" a fost Tncheiat contractul nr.21 privind 

Servicii de elaborare a documentafiei de proiect deviz pentru obiectul "Reparatia capitala a carosabilului 

din str.Sorocii din mun.Balti", conform necesitajilor DGC a Primariei mun.Bal^i. 

Termenul de prestare a serviciilor stabilit: 6 luni, din data inregistrarii contractului la MF-TR Nord-

Balji, adica pina la 03 iulie 2022, valabilitatea contractului - pina la 31 decembrie 2022. Valoarea 

contractului - 884 173,00 lei cu TV A. 

VI. Descrierea circumstan{elor care au facut necesara modiflcarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru) 

La §edin{a grupului de lucru din 06 septembrie 2022, a fost examinata nota informativa nr.05-418 din 

01.09.2022 din partea DGC a Primariei mun.Balti cu solicitarea de a prelungi termenul de executare a 

contractului nr.21 din 04.01.2022 incheiat cu SRL "Constant-Proiect". Temeiul inaintarii solicitarii este 

notificarea operatorului economic nr. 02/08-2022 din 29.08.2022, care informeaza despre faptul ca, din cauza 

stoparii de catre beneficiar a executarii contractului, conform scrisorii nr.03-13/528 din 22.03.2022, parvenita 

de la DGC a Primariei mun.Balti, pe motivul mijloacelor financiare limitate, este necesara prelungirea 

termenului de prestare a serviciilor de proiectare intocmirea unui acord adijional pentru prelungirea 

perioadei de proiectare. 



Noul termen de elaborare a documentatfei de proiect §i deviz fiind 01 noiembrie 2022. 

VII. Rezultatele examinarii: 

In rezultatul examinarii necesitajilor de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadrul s-a decis 
tncheierea acordului adi^ional privind: 

prelungirea termenului de prestare a serviciilor pitta la 01 noiembrie 2022. 

Argumentare: 

1. 1. Respectarea clauzelor contractuale prevazute la pct.12.2. din Contractul nr.21 din 04.01.2022: 
12.2. Parfile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sa convina asupra modificarii 

clauzelor contractului, prin acord adifional, numai in cazul aparifiei unor circumstanfe care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
Modificarile §i completarile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care au fost perfectate in 
scris §i au fost semnate de ambele Parfi. 

2. Intrunirea condi^iilor stipulate la art.76 pct.7 sbpct.4) al Legii nr.131/2015 privind achizi{iile 
publice - autoritatea contractanta poate modifica contractul de acliizifie publica fara organizarea unei noi 
proceduri de achizi^iei publica: 

(7) Contractele de achizifii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi 
proceduri de achizifie publica, in urmatoarele situa(ii: 

4) atunci cind modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sint substanfiale. 

Denumire operator 
economic 

Nr. §i data acordului adifional 
Valoarea modiflcarilor (dupa caz) 

Denumire operator 
economic 

Nr. §i data acordului adifional 
Fara TVA Inclusiv TVA 

SRL "Constant-
Proiect" 

1 06.09.2022 - -

Pre§edintele grupului de lucru: 

Nicolai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) 

J?07 
33? 

# 

(Semnatura) 

Agenfia Achizifii Publice: mun. Chisinau, $os. Hinc^^ff0i^22-82O-7O3;fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@fendergov.md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: mun. Chisinau, 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@fendergov.md
http://www.tender.gov.md
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md

