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DARE DE SEAMĂ
Nr. 17/01711/002, aprobată la 24.05.2018 

privind modificarea/rezilierea contractelor de achiziţie publică

»

Autoritatea contractantă: CONSILIUL RAIONAL FLOREŞTI 
IDNO: 1007601010426

Procedura de achiziţie publică: Licitaţie publică
Nr.: 17/01711 din 20.06.2017

publicată în BAP Nr.: 43 din 30.05.2017

Tipul obiectului de achiziţie: Lucrări
Obiectul achiziţiei: Reconstrucţia acoperişului edificiului Consiliului raional Floresti 

Cod CPV: 45000000-7

în rezultatul procedurii de achiziţie publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fost încheiat cu ofertantul cîştigător contractul/contractele 
de achiziţie publică, care a fost modificat/modificate, după cum urmează:

Operator Economic Tipul Nr. contract 
în SIA RSAP

Data
aprobării în 
S1A RSAP

Nr. contract 
atribuit de 

AC

Data atribuită 
de AC Suma cu TVA Termen de 

valabilitate*
Nr. contracte 

individualizate

CETATCONS S.R.L. De bază 17/01711/001 13.07.2017 23 13.07.2017 1762789 92 31.05.2018 0
‘ Pentru Acordurile adiţionale această dată reprezintă data expirării valabilităţii Contractului la momentul înregistrării Acordului adiţional.

Darea de seamă aprobată de Agenţia Achiziţii Publice la data de 13.07.2017 cu Nr. de înregistrare 17/01711/001.

Denumirea şi datele de contact ale operatorului economic:

IDNP/1DNO Operator Economic Adresă Telefon Email
1011607000312 CETATCONS S.R.L. Republica Moldova, FLOREŞTI, or. Floreşti, str. Ion 

Creangă 9

Documentaţia care a stat la baza încheierii acordului adiţional şi motivele/argumentele modificării/rezilicrii contractului de achiziţie publică:

Nr. AA dat de 
AC

Data încheierii 
AA Documentaţia Motivele/Argumentele

26 22.05.2018 Hotărîrea de Guvern nr.669 din 27.05.2016 Termenul contractului expiră pe data de 31 mai 2018, din lipsa 
resurselor financiare autoritatea contractantă nu îşi poate efectua 
obligaţiunile de plată faţă de antreprenor. In urma negocierilor 
efectuate dintre autoritatea contractată şi antreprenor sa hotârît ca 
termenul de valabilitate a contractului să fie prelungit.

27 22.05.2018 Hotărîrea de Guvern nr.669 din 27.05.2016 în caietul de sarcini o lucrare pe care trebuia să o efectueze 
contractantul era construcţia fragmentului decorativ din panouri 
uşoare, din tablă profilată de tip "Compozit" montate pe rigle 
metalice sau din beton armat la înălţimi de peste 12 m (Diibond) 400 
m.p., de facto în rezultatul mai multor măsurări sa constatat că 
construcţia dată are în total doar 270 m.p. Proiectantul recunoscînd 
că a efectuat o gafă la efectuarea şi calcularea măsurilor.

în baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal Nr. 17/01711/002 din 22.05.2018 s-au efectuat următoarele modificări ale 
contractului/contractelor:

Nr. AA din SIA 
RSAP Tipul AA Descriere scurtă Poziţia Cantitatea

modificării
Preţ unitar 

cu TVA
Suma totală a 

poziţiei
Suma totală a 

AA
17/01711/001/001 Prelungirea 

termenului de 
valabilitate

Se prelungejte termenul de 
valabilitate a contractului pînă la 

31 decembrie 2018

0.00

17/01711/001/002 Micşorare a 
valorii 

contractului

Se micşorează suma contractului 
cu 277996,29 le i . Suma finală 

fiind de 1484793,63 lei.

Reconstrucţia acoperişului 
edificiului Consiliului raional 

Floresti

1.00 -277996.29 -277996.29 -277996.29

Valoarea şi termenul de valabilitate a contractului (contractelor) după modificare va constitui:

Operator Economic Tipul Nr. contract în 
SIA RSAP

Data aprobării 
în SIA RSAP

Suma cu TVA pînă la 
modificare

Suma cu TVA după 
modificare

Termen de 
valabilitate

CETATCONS S.R.L. De bază 17/01711/001 13.07.2017 1762789.92 1484793.63 31.12.2018

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii publice confirmă corectitudinea atribuirii contractului prin procedura de achiziţie publică, 
fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul document este identic cu cel aprobat şi postat în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE 
PUBLICE”, fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: MIHAIL BURUŞC1UC

h t t p s : / / e t e n d e r . g o v .m d / p r i v a t e / d o w n l o a d C o n t e n t 5/24/2018

https://etender.gov.md/private/downloadContent

