
DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizifii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-48/2021/003 din 25.11.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante x 
DITS a Primariei mun. Balfi 
IP LT "M.Eminescu" 
IP LT "N.Gogol" 

Localitate mun. Bal|i 
IDNO DITS -1015601000259 

IP LT "M.Eminescu" - 1017620004234 
IP LT "N.Gogol" -1017620004027 

Adresa mun.Balfi, piafa Independentei. 1 
Numar de telefon 0231-21034 (DITS); 0231- 54622, 0231-

54623 
Nuraar de fax 0231-20391 
E-mail oflcial serviciulachizitiipublice(a),email.com E-mail oflcial 

dits.achizitii(£>gmail.com 
Adresa de internet 

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

publice/invitatii-de-participare 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Liliana Ceremu§ , tel. 023154622 

II. Date cu privire la procedura de achizifie: 

Tipul procedurii de achizifie • Cererea ofertelor de prefuri 
IZI Licitatie deschisa nAltele: flndicatil 

ObiectuI achizitiei Servicii de orgattizare a alimentatiei 
gratuite a elevilor din institutiile de 
invatamintpeperioada ianuarie -

decembrie 2022 
Cod CPV 5524000-9 
Valoarea estimata a achizitiei 13 346 376,26 (conform art.103 p . l l din 

Codul fiscal al RM (Scutirea de TV A)) 
Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www. m tender, aov. md) 

Nr: ocds-b3wdpl-MD-1638199881194 Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www. m tender, aov. md) Link: httDs://mtender.eov.md/tenders/ocds-

b3 wdo 1 -MD-1638199881194?tab=contract-notice 
Data publicarii anuntului de participare 29.11.2021 
Data (datele) referin{a (referin(ele) publicarilor 
anterioare in Jurnalul Oflcial 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 achizifie/acordului-cadru Bunuri • Servicii 0 Lucrari • 
Contractul de achizifie/acordul-cadru se refera la 
un proiect §i/sau program finanfat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu IZI Da • 



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

Data deciziei de atribuire a 
achizitie/ acordului-cadru 

contractului de 17.12.2021 

Denumirea operatorului economic iM „Aprovizionare" 

Nr. data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru 

Nr:250 Nr. data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru Data: 20.12.2021 
Valoarea contractului de achizi$ie/acordu!ui-cadru Fara TV A: 10 859 976.46 Valoarea contractului de achizi$ie/acordu!ui-cadru 

Inclusiv TVA: 10 859 976.46 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de executie 31.12.2022 
Denumirea operatorului economic IM „Aprovizionare" 

Nr. $i data contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Nr:29 Nr. $i data contractului de achizifie/acordului-
cadru Data: 20.12.2021 
Valoarea contractului de achizifie/acordului-cadru Fara TVA: 1 633 599.90 Valoarea contractului de achizifie/acordului-cadru 

Inclusiv TVA: 1 633 599.90 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de executie 31.12.2022 
Denumirea operatorului economic IM „Aprovizionare" 

Nr. §i data contractului de achizifie/acordului-
cadru 

Nr:21 Nr. §i data contractului de achizifie/acordului-
cadru Data: 20.12.2021 
Valoarea contractului de achizifie/acordului-cadru Fara TVA: 852 799.90 Valoarea contractului de achizifie/acordului-cadru 

Inclusiv TVA: 852 799.90 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execute 31.12.2022 

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 
Crenterca pretiilui in urma modiflcarii (dupa caz) -

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

AA nr.l din 15.03.2022privind reducerea cu o luna 
a termenului de prestare a serviculuipentru dejunuri 
- de la 31 decembrie pina la 30 noiembrie 2022; 
AA nr.2 din 10.05.2022 privind reducerea cu o luna 
a termenului de prestare a servicului pentru prinzuri 
- de la 31 decembrie pina la 30 noiembrie 2022 
inclusiv. 

Alte informafii relevante -

V. Descrierea achizitiei inaintc dupa modificare: 
(Se vor indica natura fi amploarea lucrarilor, natura §i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura fi amploarea 
serviciilor) 
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In urma procedurii nr. ocds-b3wdpl-MD-1638199881194 din 15.12.2021 de achizijionare a 
Serviciilor de organizare a alimentatiei gratuite a elevilor din institutiile de invatamint pe perioada 
ianuarie - decembrie 2022, conform necesita{ilor a trei autorita^i contractante: DITS a Primariei mun. Balfi, 
IP LT "M.Eminescu" IP LT "N.Gogol", au fost incheiate 3 contracte de achizijie publica cu agentul 
economic IM "Aprovizionare": 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Num3rul 
§i data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Num3rul 
§i data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

far3 TVA inclusiv TVA 

IM 
„Aprovizionare" -

contract cu 
DITS a 

Primariei mun. 
Baifi 

250 20.12.2021 5524000-9 
10 859 976.46 10 859 976.46 

31.12.2022 

Denumirea 
operatorului 

economic 

NumiSrul 
$i data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 
Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/acordului 

-cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

NumiSrul 
$i data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

f3ra TVA inclusiv TVA 
IM 

„Aprovizionare" -
contract cu 

IPLT 
"M.Eminescu" 

29 20.12.2021 5524000-9 1 633 599.90 1 633 599.90 31.12.2022 

Denumirea 
operatorului 

economic 

NumSrul 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV Valoarea contractului 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu 
i/acordului 

-cadru 

Denumirea 
operatorului 

economic 

NumSrul 
data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod CPV 

Bra TVA inclusiv TVA 
IM 

„Aprovizionare" -
contract cu 

IP LT " N.Gogol" 

21 20.12.2021 5524000-9 852 799.90 852 799.90 31.12.2022 

Fiecare autoritate contractanta a incheiat contracte separate: DITS a Primariei mun. Balji, IP LT 
"M.Eminescu", IP LT "N.Gogol", conform Acordurilor de asociere din 30.12.2019 si 01.01.2021. 

Termenul de prestare a serviciului ?i de valabilitate a contractului este pina la 31 decembrie 2022. 
Serviciul prevede pregatirea dejunurilor la pre{ de 10,80 lei $i a prinzurilor la pref de 14,00 lei. Normele 
financiare pentru dejunuri. asigurate din mijloace bugetare, pentru alimentarea elevilor din institutiile de 
invatamint au fost aprobate prin ordinele comune ale Ministerului Educajiei Cercetarii al RM §i 
Ministerului Finanfelor al RM. Normele financiare pentru prinzuri slnt aprobate prin decizia consiliului 
municipal Balji. 
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Pe data de 14 martie 2022, la jedinja grupului de lucru al Primariei mun.Bal{i, a fost examinat Ordinul 
comun nr. 223 din 01.03.2022 al Ministerului Educa{iei §i Cercetarii al RM Ministerului Finanfelor al 
RM cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/ elevilor din institufiile de invafamant, prin 
care se majoreaza norma financiara cu 20 la suta pentru dejunuri, adica de la 10.80 lei la 13.00 lei. 

Pe data de 10 mai 2022, a fost examinata adresarea nr.02-10/323 din 06.05.2022, prin care grupul 
de lucru este informat despre faptul ca in baza Deciziei nr.6/4 din 29.04.2022 a Consiliului Municipal Bal(i 
cu privire la aprobarea normelor financiare pentru organizarea alimentafiei gratuite a elevilor din clasele a 
V-XII-a din familii defavorizate in gimnaziile §i liceele mun.Balfi, se majoreaza norma financiara pentru 
prinzuri de la 14,00 lei pina la 18,00 lei, incepind cu luna mai 2022. 

Astfel, In scopul neadmiterii intreruperii procesului de alimentare, cit tergiversarea procesului de 
implementare a modificarilor stabilite, s-a propus modificarea perioadei de prestare a serviciilor de 
organizare a alimentafiei gratuite elevilor din i n s t i t u t e de inva^amant din subordinea direcjiei. §i anume, 
s-a redus termenul de prestare a dejunurilor §i a prinzurilor pina la 30 noiembrie 2022 inclusiv, nu pina la 
31 decembrie 2022, fiind pastrat numarul de copii nivelul de calorii. Surse financiare suplimentare nu au 
fost alocate. 

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

Pe data de 24 noiembrie 2022, a fost examinata adresarea nr.02-10/790 din 18.11.2022, prin care 
grupul de lucru este informat despre necesitatea mic§orarii contractelor privind achizifionarea serviciilor de 
organizare a alimentafiei gratuite a elevilor din institufiile de invafairrint din subordinea DITS, din IP LT 
«M.Eminescu» §i IP LT «N.Gogol», care se argumenteaza prin faptul ca, pe parcursul anului 2022 numarul 
de copii care au fost alimenta{i a fost mai mic decat eel planificat, din cauza ca s-a redus numarul copiilor 
ca urmare a emigra^iei populafiei, care a fost inregistrata in credere pentru perioada anului 2022. Totodata, 
suma contractelor se mic^oreaza pe motiv ca s-a redus numarul de zile frecventate prevazute pe anul 2022, 
din cauza suspendarii prezenfei fizice a elevilor de la 24.01.2022 pana la 04.02.2022 (10 zile). 

Sursele financiare eliberate in urma mic§orarii contractelor vor permite prelungirea alimentafiei 
gratuite pe perioada lunii decembrie 2022. 

VII. Rezultatele examinarii: 
In rezultatul examinarii necesitafilor de modificare a contractului de achizi|ie/acordului-cadrul s-a 

decis incheierea acordurilor adijionale privind micsorarea contractelor incheiate cu IM „Aprovizionare" 
dupa cum urmeaza: 

Denumire operator 
economic 

Nr. data acordului 
aditional 

Valoarea modificarilor 
(dupa caz) Denumire operator 

economic 
Nr. data acordului 

aditional 
Fara TV A Inclusiv TVA 

IM „Aprovizionare" -
contract nr. 250 din 

20.12.2021 cu 
DITS a Prim&riei mun. Haiti 

3 24.11.2022 -1 252 255,00 lei -1252 255,00 lei 

Denumire operator 
economic 

Nr. data acordului 
adi{ional 

Valoarea modificarilor 
(dupa caz) 

Denumire operator 
economic 

Nr. data acordului 
adi{ional 

Fara TVA Inclusiv TVA 
IM „Aprovizionare"-

contract nr. 29 din 20.12.2021 
cu IPLT "M.Eminescu" 

3 24.11.2022 -64 312,00 lei -64 312,00 lei 
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Denumire operator 
economic 

Nr. data acordului 
aditional 

Valoarea modiflcarilor 
(dupa caz) Denumire operator 

economic 
Nr. data acordului 

aditional 
Fara T V A Inclusiv T V A 

iM „Aprovizionare" -
contract nr. 21 din 20.12.2021 

cu IP LT "N.Gogol" 
3 24.11.2022 -190160,49 lei -190160,49 lei 

Pre§edintele grupului de lucru: 

Nicolai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) 

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