
DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru 

Nr. DS-37/2022/002 din 20.12.2022 

I. Date cu privire la autoritatea contractanta: 

Denumirea autoritatii contractante Primaria mun. Balti 
Localitate mun.Balti 
IDNO Primaria - 1007601003161 
Adresa mun.Balti, piata Independentei. 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 

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

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

Liliana Ceremu?, tel.023154622 
serviciulachizitiipublice(a)gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achizifie: 

Tipul procedurii de achizifie 0 Cererea ofertelor de prefuri 
• Licitatie deschisa • Altele: Rndicatil 

Obiectul achizitiei „ Executarea lucrarilor de amenajare a 
terenurilor de sport din mun.Balti", conform 

necesitafilor DGC a Primariei mun.Balti 
Cod CPV 45100000-8 
Valoarea estimata a achizitiei 1 192 885,46 (lotul 1 - 664 052,30 lei fara TVA; 

lotul 2 - 528 833,16 lei fara TVA) 
Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. m tender, eov. md) 

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD-1662986676273 Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www. m tender, eov. md) Link-ul: https://intender.eov.md/tenders/ocds-

b3wdpl-MD-1662986676273?tab=contract-notioe 
Data publicarii anuntului de participare Data publicarii: 12/09/2022 
Data (datele) §i referinta (referinfele) publicarilor 
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se refera 
anuntul respectiv (dupa caz) 

Date cu privire la contractul de achizitie/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 finantat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu 0 Dan 

Sursa de finan{are Buget de stat • Buget CNAM • 
Buget CNAS • Surse externe • 
0 Alte surse: Bugetul local 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achizifie/ acordului-cadru 
Denumirea operatorului economic 

03.10.2022 

Nr. data contractului de achizifie/acordului-
cadru 

oKJL Danlevita 
Nr: 190 Nr. data contractului de achizifie/acordului-

cadru 
Data: 04.10.2022 

mailto:primaria@balti.md
http://balti.md/transparenta/achizitii-
https://intender.eov.md/tenders/ocds-


Valoarea contractului de achizifie/acordului-cadru Fara TVA: 577 532,95 Valoarea contractului de achizifie/acordului-cadru 

Inclusiv TVA: 693 039,54 
Termen de valabilitate 31.12.2022 
Termen de execute a.2022 - 3 luni dupa data inregistrarii 

contractului la MF-TR Nord 

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

Tipul modiiicarilor Mic§orarea valorii contractului • 
Majorarea valorii contractului • 
Modiflcarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare 0 
Modiflcarea termenului de valabilitate • 
Rezilierea contractului • 
Altele: [Indica(i] 

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

Cre$terea pretului in urma modificarii (dupa caz) -

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

N u • Da 0 
AA nr. l din 07.12.2022 privind 

micsorarea valorii contractului nr. 190 din 
04.10.2022 cu -181,59 lei cu TVA pentru lotul 1 
"Teren universal de sport din regiunea blocului 
locativ din str.T.Vladimirescu, nr. 65 din mun. 
Balti". 

Alte informatii relevante -

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

Pe data de 04 octombrie 2022, cu SRL "Danlevita" a fost incheiat contractul nr. 190 privind 
,yExecutarea lucrarilor de amenajare a terenurilor de sport din mun.Balti", conform necesitafilor DGC a 
Primariei mun.Balti. 

Contractul a fost incheiat pentru Lolul 1: "Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din 
str.T. Vladimirescu, nr. 65 din mun. Balti", in valoare de 693 039,54 lei cu TV A. 

Lotul 2: "Teren universal de sport din regiunea blocului locativ din str. Lesecico, nr.8 din mun. 
Balti" a fost anulat in temeiul art.71 alin.(l) lit.g) din Legea 131/2015 din motivul ca, la etapa analizei 
ofertelor, s-au constatat necorespunderi tehnice intre proiectul ?i devizul elaborat pentru lotul men{ionat.. 

Termenul de executare a lucrarilor stabilit: a.2022 - 3 luni dupa data inregistrarii contractului la 
MF-TR Nord, valabilitatea contractului - pin a la 31 decembrie 2022. 

Pe data de 07.12.2022, la ?edin{a grupului de lucru, a fost examinata solicitarea DGC a Primariei 
mun.Balti nr.05-622 din 06.12.2022, cu privire la mic§orarea contractului nr. 190 din 04.10.2022 incheiat cu 
SRL "Danlevita" cu -181.59 lei cu TVA. La solicitarea DGC a Primariei mun.Balti au fost anexate scisoarea 
de informare nr.59 din 25.11.2022 intocmita de autorul proiectului, compania de proiectare IM "Biroul de 
Arhitectura §i Sistematizare", ?i scrisoarea nr.02-14/397 din 30.11.2022 intocmita de IM "Directia Construe^ 
Capitale Comanditar Unic", ce presteaza servicii de responsabil tehnic la obiectul mentionat supra. Speciali?tii 
au motivat mic?orarea valorii contractului prin modificarile aplicate de proiectant in documentatia de project, 
la solicitarea beneficiarului. 

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



Pe data de 16.12.2022, la §edin{a grupului de lucru, a fost examinata notificarea nr.36 din 15.12.2022 
parvenita de la SRL "Danlevita" cu privire la prelungirea termenului de executare a lucrarilor pina la 30 
aprilie 2023 cu transferul surselor financiare in valoare de 418 594,03 lei cu TVA pentru anul 2023 §i 
prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr. 1790 din 04.10.2022 pina la 31 decembrie 
2023. Motivul invocat de agentul economic consta in faptul ca condijiile climaterice nefavorabile §i 
instabile din lunile noiembrie §i decembrie 2022 nu au permis o executare ritmica a lucrarilor. 

Specialistul DGC, responsabil de monitorizarea executarii lucrarilor la obiectul menjionat, a 
confirmat cele expuse de SRL "Danlevita", in urma ie§irii la fata locului. 

VII. Rezultatele examinarii: 

In baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizi{ie/acordului-cadru nr.DAC-

37/2022/002 din 16.12.2022 a fost incheiat acordul adifional privind: 

- Modificarea termenului de executare a lucrarilor pitta la 30 aprilie 2023 si de valabilitate a 
contractului pina la 31.12.2023 - pentru lotul nr.l; 

- Repartizarea pe ani a surselor financiare, dupa cum urmeaza: 
pentru anul 2022 - 274 263,92 lei cu TVA, pentru anul 2023 - 418 594,03 lei cu TVA. 

Denumire operator 
economic 

~K —— 
Intreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strain 

Nr. $i data acordului 
aditional 

Valoarea modificarilor (dupi 
caz) 

Denumire operator 
economic 

~K —— 
Intreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strain 

Nr. $i data acordului 
aditional 

Fara TVA Inclusiv TVA 

SRL "Danlevita" Cu capital 
autohton 2 20.12.2022 - -

Pre§edintele grupului de lucru: 

Nicolai GRIGORISIN 
(Nume, Prenume) 

';fax: 022-820-728; Agenfia Achizifii Publice: mun. Chi$inau, §os. Hincefti, 53; tel.: 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md 
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: mun. Chlfinau, bd. §tefan eel Mare $i Sfdnt, 
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

