Dare de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice
privind achiziționarea sistemului de detectare-alarmare la incendiu şi a sistemului de
înştiinţare vocală a incendiilor (inclusiv proiectarea şi montarea sistemelor),
pe adresa mun. Chişinău, str. Mihai Viteazul, 11/1
Nr. 06/20AM din 13.01.2020
I. Date cu privire la autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante
Localitate
IDNO
Adresa
Număr de telefon
Număr de fax
E-mail
Adresa de internet
Persoana de contact

Agenţia Servicii Publice
mun. Chişinău
1002600024700
mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42
022 504714
022 226438
asp@asp.gov.md
www.asp.gov.md
victoria.mihail.esanu@asp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:
Procedura de atribuire aplicată
Nr. procedurii
Data deschiderii ofertelor
Nr. BAP
Data publicării în BAP
Data (datele) și referința (referințele)
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al
Uniunii
Europene
privind
proiectul
(proiectele) la care se referă anunțul
respectiv.

Licitaţie deschisă
ocds-b3wdp1-MD-1559898479753
02.07.2019, ora 14:00
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD-1559898479753?tab=contract-notice
07.06.2019
-

III. Date cu privire la contractul de achiziție:
Tipul contractului de achiziție

Bunuri

Obiectul de achiziție

Sistem de detectare-alarmare la incendiu şi
sistem de înştiinţare vocală a incendiilor
(inclusiv proiectarea şi montarea sistemelor),
pe adresa mun. Chişinău, str. Mihai Viteazul,
11/1
31625200-5

Cod CPV

Contractul se referă la un proiect și/sau Nu
program finanțat din fonduri ale Uniunii
Europene
Buget propriu
Sursa de finanțare
Data deciziei de atribuire a contractului
Operatorului economic câștigător
Date de contact ale operatorului economic

22.08.2019
Întreprinderea Individuală ”VPV-Paraschiv”
MD2059, Republica Moldova, mun. Chisinau,
Digitally signed by Vornic Vladimir
Date: 2020.01.13 16:09:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Nr. contract de achiziție

str. Constructorilor, 56; 060800900;
e-mail: paraschiv@mail.ru
Nr. 1401

Data contract de achiziție

24.09.2019

Valoarea contractului de achiziție

416 250,00 lei fără TVA
499 500,00 lei cu TVA
31.12.2019
24.09.2019 – 31.12.2019

Termen de valabilitate
Termen de execuție

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:
Tipul modificărilor operate

Prelungirea termenului de executare a
lucrărilor de montare a sistemului de detectarealarmare la incendiu
Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 131 din
Temeiul juridic
03.07.2015
privind achizițiile publice:
„Contractele de achiziţii publice/acordurilecadru pot fi modificate, fără organizarea unei
noi proceduri de achiziţie publică, în
următoarele situaţii: […] atunci când
modificările, indiferent de valoarea lor, nu
sunt substanţiale”.
Prelungirea termenului de executare a
Valoarea modificărilor
lucrărilor de montare a sistemului de detectarealarmare la incendiu până la 01.03.2020
Informații privind creșterea prețului în Nu se aplică
urma modificării
Modificarea anterioară a contractului de Nu
achiziție publică/acordului-cadru
Alte informații relevante
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor,
natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):
La data de 02.07.2019 a fost deschisă oferta operatorului economic privind achiziţionarea
sistemului de detectare-alarmare la incendiu şi a sistemului de înştiinţare vocală a incendiilor
(inclusiv proiectarea şi montarea sistemelor), pe adresa mun. Chişinău, str. Mihai Viteazul, 11/1.
Drept urmare a scrisorii parvenite de la compania Întreprinderea Individuală ”VPVParaschiv”, se solicită modificarea contractului de achiziţie publică nr. 1401 din 24.09.2019 prin
prelungirea termenului de executare a lucrărilor de montare a sistemului de detectare-alarmare la
incendiu până la 01.03.2020.
VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
Modificarea contractului nr. 1401 din 24.09.2019 este condiționată de modificarea legislaţiei
în perioada de desfăşurare a procedurii, şi anume de modificarea actelor normative care
reglementează cerinţele tehnice faţă de echipamentul de detectare şi alarmare în caz de incendiu
– pct. 4.7 din actul normativ NCM E.03.03.2018 Siguranţa la incendii. Instalaţii de
semnalizare şi avertizare la incendiu, care prevede componentele ISAI ce trebuie să
îndeplinească cerinţele prezentului act, precum şi a diverselor părţi ale SM EN 54. Astfel,
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prelungirea termenului de executare a lucrărilor de montare a sistemului de detectare-alarmare la
incendiu este necesară pentru livrarea unui nou echipament care să corespundă tuturor cerinţelor
actelor normative în vigoare.
VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziţie/acordului-cadru:
Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice:
„Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi
proceduri de achiziţie publică, în următoarele situaţii: […] atunci când modificările, indiferent
de valoarea lor, nu sunt substanţiale”.
VIII. Rezultatele examinării:
În baza deciziei Grupului de lucru pentru efectuarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi
lucrări nr. 07/20 din 13.01.2020 de modificare a contractului de achiziţie publică nr. 1401 din
24.09.2019, a fost încheiat Acordul adiţional nr. 1/38 din 13.01.2020 la contractul de
achiziţionarea a sistemului de detectare-alarmare la incendiu şi a sistemului de înştiinţare vocală
a incendiilor (inclusiv proiectarea şi montarea sistemelor), pe adresa mun. Chişinău, str. Mihai
Viteazul, 11/1 privind prelungirea termenului de executare a lucrărilor de montare a sistemului
de detectare-alarmare la incendiu până la 01.03.2020.
IX. Informaţii privind organismul de supraveghere şi organismul de soluţionare a
contestaţiilor:
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022 820703; fax: 022
820728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel
Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022 820652; fax: 022 820651; e-mail: contestatii@ansc.md;
www.ansc.md

Conducătorul grupului de lucru:

Vladimir VORNIC

Daniela Turtureanu,
022 504891
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